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Številka: 5/200520. april 2005Leto: XXIX

Ur. vestnik št.5/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

1. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Savinjsko – Šaleške območne razvojne 
agencije, d.o.o.

2. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Mladinski center Velenje
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje  iz  javnega  dobra
4. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
5. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 
6. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 

Mestni občini Velenje
7. Sklep o sprejetju finančne konstrukcije za Centralno čistilno napravo Šaleške doline
8. Sklep o ustanovitvi komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata
9. Sklep o nakupu motornega kolesa za potrebe Policijske postaje Velenje
10. Sklep o prodaji  deleža 44,313 % etažne lastnine 
11. Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se (so) financirajo iz 

proračuna Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 

uprave "Medobčinski inšpektorat" 
13. Odlok o komunalnih taksah in tarifa komunalnih taks
14. Odlok o oglaševanju na javnih površinah v Mestni občini Velenje
15. Sklep o poteku aktivnosti na območju vrtičkarskega naselja Kunta Kinte

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 21. seji, dne 
12. 4. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana v Nadzorni svet  

Savinjsko – Šaleške                                   
 območne razvojne agencije, d. o. o.

I.
V Nadzorni svet Savinjsko – Šaleške območne razvojne 
agencije, d. o. o.  se imenuje:
- Srečko MEH, roj. 08. 08. 1943, stan. Cesta IV/13, Velenje.

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

Številka: 414-07 - 0019//2004-289
Datum:   20. 4. 2005

            Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 21. seji, dne 
12. 4. 2005  sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Svet zavoda Mladinski 

center Velenje

I.
V Svet zavoda Mladinski center Velenje se imenujejo:
- Dimitrij AMON, roj. 28. 03. 1980, stan. Goriška cesta 57, 

Velenje,
- Hermina GROZNIK, roj. 03. 03. 1940, stan. Kraigherjeva 8, 

Velenje,
- Sebastjan APAT, roj. 26. 09. 1974, stan. Šalek 95, Velenje,
- Drago MARTINŠEK, roj. 05. 09. 1965, stan. Šenbric 6, 

Velenje,
- Lucija PARADŽIK, roj. 23. 02. 1980, stan. Kardeljev trg 3, 

Velenje.

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

Številka: 103-01 – 0001/2005-289
Datum:  20. 4. 2005

        
           Župan Mestne  občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 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, 51/02 in 108/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005 
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje  iz  

javnega  dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.389/2, pot, v izmeri 58 m2,  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: 465-05-0002/2005-670 
Datum:   20. 4. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  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, 51/02 in 108/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005 
sprejel naslednji 

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo nepremičnine 
parc.št.389/2, pot, v izmeri 58 m2,  k.o.Velenje, parc. št. 
3511/16, neplodno, v izmeri 164 m2, k.o. Velenje in parc. št. 
3511/17, neplodno, v izmeri 1544 m2, k.o. Velenje.

2.
Kupec nepremičnin parc.št. 389/2, pot, v izmeri 58 m2,  
k.o.Velenje, parc. št. 3511/16, neplodno, v izmeri 164 m2, 
k.o. Velenje in parc. št. 3511/17, neplodno, v izmeri 1544 
m2, k.o. Velenje, je dolžan na svoje stroške zgraditi pločnik 
in kolesarsko stezo na delu prodanega zemljišča v skladu s 
projektom »Rekonstrukcija ceste na Selo, na odseku od meje 
ZN Selo do priključka na magistralno cesto G-1-14/1259 z javno 
razsvetljavo, Velenje; BRP -  Konstrukcijski Biro Skornšek, 
Efenkova 45, Velenje št. projekta 168/04, vrsta projekta PZI/
APRIL 2004. 
Po izgradnji pločnika in kolesarske steze mora kupec naročiti 
geodetsko odmero in nato prenesti odmerjeni pločnik in 
kolesarsko stezo v javno dobro.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0002/2005-670 
Datum:  20. 4. 2005 

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  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, 51/02 in 108/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005 sprejel 
naslednji 

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo dela nepremičnine parc.št. 393/7, zelenica, v izmeri 54 m2, k.o. Velenje, v izmeri 
5,42 m2.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0004/2005-670 
Datum:   20. 4. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) in na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.4/99, 6/01 in 
14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005  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 2.820,00 SIT na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje 
v višini 459,00 SIT in za stroške vodenja v višini 453,00 SIT. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec 
1.908,00 SIT na uro.

II.
Mestna občina Velenje bo na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki 
jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer:
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2004).

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.5.2005 dalje.

Številka: 150-01-08/2005/03-560
Datum:  20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005  sprejel 

SKLEP
o sprejetju finančne konstrukcije za Centralno čistilno napravo Šaleške doline

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme finančno konstrukcijo za izgradnjo 2. faze Centralne čistilne naprave Šaleške doline.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana občine, da vključi spremembe v veljavna Odloka o proračunu MO Velenje za leto 
2005 in 2006 ter Načrt razvojnih programov za obdobje 2005 – 2009.

III.
Svet Mestne občine Velenje od župana zahteva, da ga seznanja s potekom aktivnosti in da enkrat letno pripravi pisno poročilo o 
napredovanju del.

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

Številka: 414-07-20/2003-230
Datum:  20. 4. 2005
    

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 31 in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne       
12. 4. 2005  sprejel 

SKLEP
o ustanovitvi komisije za nadzor dela 

Medobčinskega inšpektorata
I.

S tem sklepom Svet Mestne občine Velenje ustanavlja komisijo 
za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata.

II.
Komisija spremlja delo Medobčinskega inšpektorata v delu, ki 
se nanaša na Mestno občino Velenje.

Naloge komisije so:
-     spremlja in ocenjuje delo medobčinskega inšpektorata;
-         obravnava pisne pritožbe zoper zaposlene v medobčinskem 
      inšpektoratu;
-     preverja pravilnost postopka do pritožbe;
-     preverja upravičenost pritožbe;
-  o svojih ugotovitvah seznanja župana Mestne občine 
      Velenje
-    proučuje predpise v zvezi z izdajanjem dela službe in daje 
     pobude pristojnim organom za spremembe in dopolnitve le 
     – teh;
- obravnava letna poročila o delu medobčinskega 
     inšpektorata;
-    o svojih ugotovitvah seznanja Svet Mestne občine Velenje. 

III.
Komisija ima 5 (pet) članov.

IV.
Na seje komisije se vabi župana Mestne občine Velenje, 
direktorico občinske uprave, vodjo Medobčinskega inšpektorata 
in predstavnika Policijske postaje Velenje.

V.
Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati Sklep o 
imenovanju komisije za spremljanje dela službe občinskega 
nadzora (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/02 in 1/03).

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

Številka: 032-22 – 0001/2002 - 289
Datum:   20. 4. 2005    
                                                                                                  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/04) na 21. seji, dne 12.4.2005  
sprejel 

SKLEP
o nakupu motornega kolesa za potrebe 

Policijske postaje Velenje
I.

Mestna občina Velenje kupi motorno kolo za potrebe Policijske 
postaje Velenje.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana občine, da 
s prerazporeditvijo zagotovi sredstva v Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2005 (Ur. vestnik MOV, št. 
20a/2004).

III.
Svet Mestne občine Velenje od župana zahteva, da ga seznani 
s potekom aktivnosti. 

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

Številka: 080-07-0001/2005-281
Datum: 20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko Meh, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  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 - 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 in 
100/00 - sklep US, 87/01, 16/02 - sklep US, 51/02 in 108/03 - odl. - US) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03) na 21. seji, dne 12.4.2005  sprejel

SKLEP
o prodaji deleža 44,313 % etažne lastnine 

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje odtujitev oz. prodajo  
deleža 44,313 % dvosobnega stanovanja številka 6, lociranega 
v drugem nadstropju  stanovanjskega objekta Stari trg 15, 
Velenje, vpisanega 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 Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 360-05-0528/2002-600
Datum:  20. 4. 2005
                                       

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 8., 22., 24., 25. in 66. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 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, 51/02 in 108/03 
– odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005  sprejel

Pravilnik 
o vrednotenju kulturnih programov in 

projektov, ki se (so)financirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za 
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne 
programe in projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih 
sredstev financira ali sofinancira Mestna občina Velenje.

2. člen
(So)financirajo se kulturni programi in projekti, ki dokažejo 
vsebinsko upravičenost.

Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in 
investicije v prostor ter opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniško varstvo.

3. člen
Sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov 
se razdelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega 
razpisa, ki ga objavi župan.

Merila za vrednotenje programov pred objavo javnega razpisa 
sprejme Strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje 
kulturnih programov in projektov (v nadaljevanju Strokovna 
komisija), ki jo imenuje župan. Uporabljajo se kot izhodišče za 
(so)financiranje v skladu z višino proračunskih sredstev.

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako 
leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega 
števila točk ovrednotenih programov in projektov. Strokovna 
komisija lahko v primeru, ko je na javni razpis prijavljenih 
več programov in projektov kot je na razpolago proračunskih 
sredstev, določi prioriteto za vrednotenje kulturnih programov 
in projektov.

Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru 
predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo 
spremeniti. 

II. POSTOPEK

4. člen
Postopek javnega razpisa poteka skladno z navodilom o 
poteku postopka javnega razpisa, ki ga sprejme župan.

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka 
po naslednjem zaporedju:
- sprejetje sklepa o pričetku postopka javnega razpisa,
- imenovanje komisije za pripravo javnega razpisa, komisije 

za odpiranje vlog in strokovne komisije za ocenjevanje in 
vrednotenje kulturnih programov,

- priprava in objava javnega razpisa,
- javno odpiranje vlog,
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
- izdaja odločbe,
- obveščanje predlagateljev o odločitvi,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje izvajanja pogodb,
- obravnava poročil o projektih in programih ter ocena 

skladnosti s pogodbami izvajalcev.

5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum 
objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s 
sklepom.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejemanju občinskega proračuna. 

6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
- področja, ki so predmet (so)financiranja,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali  
  projekti,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave predlogov,
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, katere obvezni del so 
- merila za ocenjevanje prijav,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega 
  razpisa.

Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši 
od dveh mesecev.

III. VSEBINSKE DOLOČBE

7. člen
Po tem pravilniku se (so)financirajo kulturni programi in 
projekti društev, javnih zavodov in posameznih avtorjev, ki s 
predlaganim programom ali projektom izkazujejo kakovost 
in izvirnost ter imajo sedež oziroma delujejo v Mestni občini 
Velenje.
Prednost pri (so)financiranju imajo kulturni programi in projekti 
tistih izvajalcev, ki za svoje delovanje ne prejemajo sredstev iz 
občinskega proračuna.
V primeru, kadar so predmet javnega razpisa izvirne rešitve, 
lahko proračunski uporabniki sodelujejo brez omejitev.

8. člen
Župan za vsako leto sklene z izvajalci kulturnih programov in 
projektov pogodbe o (so)financiranju. V pogodbi se opredeli 
izbran program ali projekt, višino in namen (so)financiranja, 
roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad 
namensko porabo proračunskih sredstev. 
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah 
oz. v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti 
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Izvajanje programov spremlja Urad za negospodarske javne 
službe. 
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Strokovna komisija ob zaključku leta ugotavlja morebitna 
odstopanja. 
V primeru, da upravičenec izpolni obveznosti iz pogodbe 
le delno, se mu pri poračunu akontacij število točk zniža 
sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti, večji obseg pa 
se upošteva pri razdelitvi morebitnega ostanka sredstev.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s 
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, 
že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun 
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

9.člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o (so)financiranju 
kulturnega programa ali projekta brez javnega razpisa, ki je 
posebnega pomena za Mestno občino Velenje, ki ga ni bilo 
mogoče vnaprej načrtovati in ne presegajo planiranih sredstev 
v proračunu za področje kulture.

IV. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0001/2004-550
Datum:   20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list 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, 51/02 in 108/03 – odl. US), 45. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 7/05) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne      
12. 4. 2005  sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat«

1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 10/03) se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»Zaposleni v Inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o 
prekrških.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 
občine.

Številka: 015-02-0030/2003-280
Datum: 20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje                                 
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in  65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list 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, 59/99 – odl. 
US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US, 16/02 – odl. US, 51/02 in 108/04 – odl. US), 
4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72 
in Uradni list RS, št. 18/91) in 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, 
št. 62/94, 17/97) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji, dne 12. 4. 2005  sprejel

ODLOK 
o komunalnih taksah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse na območju 
Mestne občine Velenje, taksni zavezanci, nastanek, odmera in 
plačilo taksne obveznosti, višina komunalne takse, nadzor ter 
sankcije v primeru nespoštovanja določb tega odloka.
Komunalne takse so prihodek proračuna Mestne občine 
Velenje.

2. člen 
Komunalne takse so predpisane:
1. za glasbene avtomate in igralna sredstva (avtomatsko 

kegljišče, igralni avtomati, fliper, pikado, biljard, igralne 
karte in podobno) v javnih lokalih, razen za igralna sredstva, 
ki so predmet zakona o igrah na srečo; 

2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, 
pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah na 
oglaševalnih mestih (nepremična in prenosna), kot so 
samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne), 
gigant (jumbo) panoji, samostoječe ali na steno pritrjene 
svetlobne vitrine, svetlobne vitrine na avtobusnih 
postajališčih mestnega prometa, slikovno ali pisno 
obdelane stene zgradb, svetlobni (elektronski) panoji 
in prikazovalniki (displayi), obešanke na drogovih javne 
razsvetljave, plakatni stebri in drugo ter na prenosnih 
panojih, zastavah, transparentih, s svetlobnimi projekcijami 
ter napisi na javnih in drugih vozilih;

3. za uporabo javnega prostora za začasne namene za 
postavitev kioskov, stojnic, letnih in zimskih vrtov gostinskih 
lokalov, parkiranje, prirejanje sejmov in v drugih primerih 
začasnega značaja;

4. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne 
stavbe,

5. za uporabo trgov in drugih javnih površin (razen pločnikov) 
za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih 
prireditev za gospodarske namene;

6. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori;
7. za uporabo prostora za parkiranje tovornih vozil in njihovih 

priklopnikov na mestih, ki jih določi MoV in na katerih 
organizira čuvanje vozil.

3. člen 
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem ljudem ali skupnostim ali se na njej izvajajo 
javne prireditve.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

4. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse (v nadaljnjem besedilu 
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zavezanci) so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo storitve 
ali uporabljajo taksne predmete, za katere je predpisana 
komunalna taksa.

5. člen
Komunalnih taks iz prejšnjega člena ni mogoče pobirati:
• za storitve, za katere je dogovorjeno neposredno plačilo,
• za objave upravnih organov in krajevnih skupnosti ter 

mestnih četrti ter objave lokalnih gospodarskih javnih služb, 
interesnih združenj in zbornic,

• za primere in storitve, ki se uporabljajo izključno za 
humanitarne namene.

6. člen
Plačila komunalnih taks so lahko oproščene tudi pravne ali 

fizične osebe zlasti v naslednjih primerih:
• v prvem letu zavezančevega vlaganja v izboljšanje 

zunanjosti poslovnega prostora;
• vlaganja v obnovo stavb, ki so pod spomeniškim 

varstvom;
• za kulturne, turistične in športne prireditve.

O oprostitvi odloča občinska uprava na podlagi vloge 
zavezanca. Vlogo in dokazila za oprostitev plačila komunalne 
takse je potrebno predložiti najkasneje 8 dni po prejemu 
odločbe.

III. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE 
OBVEZNOSTI

7. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega 
predmeta oziroma z začetkom uporabe ter preneha z dnem, 
ko je zavezanec obvestil organ, ki mu je izdal odločbo o 
odmeri komunalne takse, o odstranitvi taksnega predmeta in 
o prenehanju uporabe.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni 
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

8. člen
Komunalne takse so določene v dnevnih, mesečnih ali letnih 
zneskih.
Zavezanec mora prijaviti občini nastanek taksne obveznosti 
najkasneje v 7 dneh pred njenim nastankom.
V primeru, ko je komunalna taksa določena v letnem znesku, 
mora zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do 31. 
januarja za tekoče leto.
Če je komunalna taksa določena v enkratnem dnevnem ali 
mesečnem znesku, mora zavezanec plačati taksne obveznosti 
pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega 
predmeta.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno 
mesečno plačilo, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne 
v mesecu, se pri odmeri komunalne takse upošteva število 
točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost 
nastala.

9. člen
V primeru, da zavezanec sam ne prijavi taksne obveznosti ali 
to odklanja, mu pristojni občinski organ po uradni dolžnosti 
z odločbo odmeri komunalno takso na podlagi skrajšanega 
ugotovitvenega postopka in razpoložljivih podatkov, hkrati pa 
zoper zavezanca predlaga uvedbo postopka o prekršku.

10. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
• podatke o zavezancu,
• podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve 

taksnega predmeta,
• opis in velikost taksnega predmeta, 
• druga dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev 

komunalne takse.
V primeru, da se taksna obveznost nanaša na nepremično 
oglaševalno mesto iz 2. točke 2. člena je potrebno k prijavi 
predložiti še soglasje s strani Urada za okolje in prostor MoV.

11. člen 
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba 
gospodarskega subjekta (firma) ali poslovne enote, ki se 
nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta 
oziroma njegove poslovne enote. Če velikost napisa z zakonom 
ni določena, se taksa plača, ko velikost napisa firme presega 
dva (2) m2. 
Vse ostale označbe se štejejo za reklamni napis.

12. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občinska 
uprava. 
Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks se lahko s 
pogodbo prenese na drugo za to usposobljeno organizacijo.
O odmeri komunalne takse se zavezancu izda odločba o 
odmeri komunalne taksne obveznosti.

13. člen 
Komunalno takso mora zavezanec poravnati v zakonitem 
roku.
Pristojni občinski organ lahko na podlagi vloge zavezanca 
dovoli plačilo komunalne takse v največ 4 obrokih, če višina 
komunalne takse presega 50.000 SIT
V primeru, da zavezanec ne plača oz. ne prijavi taksnega 
predmeta se odredi prepoved nadaljnje uporabe oz. takojšnja 
odstranitev taksnega predmeta na stroške taksnega 
zavezanca.
Izterjava komunalnih taks se opravi po veljavnih predpisih.

IV. VIŠINA KOMUNALNE TAKSE

14. člen
Višina komunalne takse je izražena v točkah in je za posamezne 
taksne predmete oziroma storitve določena v tarifi komunalnih 
taks, ki je sestavni del tega odloka. 
Vrednost točke za leto 2005 je 11,00 tolarjev.
Vrednost točke določi s sklepom Sveta Mestne občine Velenje 
na predlog župana v decembru za naslednje leto. V primeru, 
da sklep ni sprejet, velja vrednost točke iz prejšnjega leta, 
povečana za indeks rasti cen na drobno.

15. člen 
Višina komunalne takse je za posamezne taksne predmete 
oziroma storitve različna glede na območje, v katerem se 
nahaja taksni predmet ali se opravlja storitev.

Mestna občina Velenje se po tem odloku deli na:
območje A, ki obsega ožje območje mestnega jedra, 
območje B, ki obsega širše območje mestnega jedra,
območje C, ki obsega vse ostalo območje občine.
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Po oznakah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 
2000, dopolnjen 1988 ter družbenega plana občine Velenje za 
obdobje 1986 – 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov 
dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Občine Velenje, št. 17/88, 7/01 in 13/04) zajema:
območje A obsega območja z oznakami C 4/1, 2, 3, 4, 5; C 
4/6a, b; C 4/7; D 4/3; M 4/5a, c; M 4/6a, b; O 4/5, R 4/6a, b; R 
4/7; R 4/8b; R 4/9; R4/11; S 4/10, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18a,b, 
S 4/19, 23 in 26.
območje B obsega širše območje mestnega jedra po mejah 
ureditvenega območja mesta, 
območje C obsega ostalo območje Mestne občine Velenje.
Geografska karta, v katero so vrisana navedena območja, je 
sestavni del odloka.

16. člen
Višina komunalne takse za taksne predmete in storitve pod 
tarifno številko 4 (točke a, b, c in d), pod tarifno številko 5 in 
pod tarifno številko 6 v tarifi komunalnih taks se v območju B 
zmanjša za 25 %, v območju C pa za 50 %. 
Višina komunalne takse za taksne predmete in storitve pod 
ostalimi tarifnimi številkami je za vsa območja enaka.

V. NADZOR IN REŠEVANJE SPOROV

17. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni 
občinski organ (v nadaljevanju inšpektorat), ki na terenu 
ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov 
prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in 
plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje organu 
občinske uprave.

18. člen
Zavezanec mora potrdilo o plačani komunalni taksi vsak čas 
opravljanja dejavnosti pokazati nadzornemu organu, če ta to 
zahteva.

19. člen
Zoper odločitev pristojnega občinskega upravnega organa 
lahko zavezanec poda pritožbo pri županu.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik, če: 

1. ne prijavi ali odkloni prijavo taksne obveznosti v določenem 
roku,

2. če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, 
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,

3. ne plača taksne obveznosti pred začetkom uporabe 
oziroma namestitve taksnega predmeta v primerih, ko 
je komunalna taksa določena v enkratnem dnevnem ali 
mesečnem znesku. 

Z globo 60.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

VII.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Razmerja, ki so pogodbeno urejena, je potrebno uskladiti 
z določbami tega odloka takoj po prenehanju veljavnosti 
pogodbe. 

Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka 
uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne 
obveznosti, so dolžni to storiti v roku 60 dni po uveljavitvi tega 
odloka.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
komunalnih taksah (Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št. 
5/2000, 10/2000 in 1/2002).

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

Številka: 015-02 - 0005/2004
Datum: 20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna številka 1 (glasbeni avtomati, igralna sredstva) 

a) za uporabo vsakega glasbenega avtomata (Juke-box 
in podobno) se plača komunalna taksa v višini 250 točk 
mesečno;
b) za igralna sredstva, kot so avtomatsko kegljišče (ena 
steza), biljard, pikado ter za druga mehanska in elektronska 
igralna sredstva se plača komunalna taksa v višini 100 točk 
mesečno.
POJASNILO:
1. Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu 

glasbeni avtomat oziroma igralna sredstva, ne glede na to, 
ali je njihov  lastnik ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, 
kavarne, nočni lokali, bari, slaščičarne, pivnice, bifeji, 
picerije in podobno) kot tudi k tem prostorom pripadajoči 
vrtovi, terase in drugi prostori za goste. Za javni lokal štejejo 
tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.

3. Za glasbene avtomate po tem odloku ne štejejo v javnih 
lokalih nameščeni radijski, CD predvajalniki, kasetofoni in 
televizijski sprejemniki. 

4. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so stenski 
avtomati, namizni avtomati, karte in podobno, ne glede na 
vrsto pogona, razen tistih, od katerih se plačuje posebna 
taksa po zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
27/95)

Tarifna številka 2 (oglaševalna mesta in sredstva 
oglaševanja)

Za oglaševalna mesta in sredstva oglaševanja, ki so 
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postavljena, pritrjena ali kako drugače označena na javnih 
mestih, se plača komunalna taksa v višini:
a) reklamni table, panoji, stebri, obešanke, svetlobne vitrine   

na avtobusnih postajališčih mestnega prometa, zastave itd 
     600 točk letno za 1 m2 površine 
b)  reklamni panoji za drobno plakatiranje
     1000 točk letno za 1 pano (2,8 m2 površine)
c)  gigant panoji 
     1000 točk letno za 1 m2 površine 
d)  slikovno ali pisno obdelane stene /fasade/ 
     60 toč mesečno za 1 m2 
e)  transparenti
     10 točk za 1 m2 dnevno
f)   baloni in druge reklamne projekcije v zrak 
     500 točk dnevno za kos 
g)  zunanje stene avtobusov mestnega prometa
     1 točka za 1 m2 dnevno

Za svetleča (elektronska) in vrtljiva oglaševalna mesta in 
sredstva se število točk po zgornjem opisu poveča za faktor 
1,5.
POJASNILO:
Zavezanec po tej tarifi je koncesionar, ki za MoV izvaja 
dejavnost oglaševanja in pravne in fizične osebe, ki izvajajo 
dejavnost reklamiranja in oglaševanja. 

Tarifna številka 3 (oglaševanje za lastne potrebe)

a) napis firme nad 2 m2  
    30 točk mesečno za 1 m2  
b) napisi, znaki, nalepke, zastave, simboli izdelka in drugo
    30 točk mesečno za 1 m2, 
c) napisi na razstavljenem (reklamnem) vozilu  
    50 točk na dan (pavšal)
Za svetleča (elektronska) in vrtljiva reklamna mesta in sredstva 
se število točk po zgornjem opisu poveča za faktor 1,5.
POJASNILO:
Zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe iz 11. člena 
tega odloka, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje za 
lastne potrebe. Reklamne površine manjše od 2 m2 se ne 
taksirajo.

Tarifna številka 4 (uporaba javnega prostora)

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača 
komunalna taksa v višini:
a)  za postavitev kioskov za prodajo prehrambenih izdelkov 

(hrana, pijača, zelenjava, sladoled….)
     120 točk za 1 m2 mesečno 
 b) za postavitev kioskov za prodajo neprehrambenih 

izdelkov (časopisov, cigaret, spominkov itd)
     100 točk za 1 m2 mesečno 
c)  za postavitev stojnic
     20 točk za 1 m2 dnevno 
d)  za postavitev zimskih in letnih vrtov pred gostinskimi lokali 
     120 točk za 1 m2 mesečno
e) za uporabo parkirišč za osebna vozila, ki je označeno z 

oznako rezerviran za parkiranje določenega uporabnika 
/taksi, avtošola,…/

     3000 točk letno na posamezno vozilo
f)   za prirejanje sejmov

     4 točke za 1 m2 dnevno 
g)  v drugih primerih začasnega značaja 
 2 točki za 1 m2 dnevno
POJASNILO:
Zavezanec je uporabnik prostora.

Tarifna številka 5 (vitrine)

Za vitrine ali panoje, v katerih oziroma na katerih se razstavlja 
blago zunaj poslovne stavbe se za 1 m2 razstavne površine 
plača komunalna taksa v višini 4 točke dnevno. 
POJASNILO:
Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki razstavlja blago 
oziroma predstavlja svojo dejavnost ali pravna ali fizična 
oseba, ki reklamira.

Tarifa številka 6 (razstave, prireditve)

Za uporabo javnih pohodnih površin, za razstavljanje 
predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za 
gospodarske namene se plača komunalna taksa v višini za 1 
m2 :
3 točke dnevno;
POJASNILO:
Zavezanec je uporabnik prostora.

Tarifa številka 7 (parkiranje tovornih vozil)

Za uporabo prostora za parkiranje tovornih vozil in njihovih 
priklopnikov na mestih, ki jih določi MoV in na katerih organizira 
čuvanje vozil
20 točk na uro za parkirno mesto 
POJASNILO:
Zavezanec je uporabnik prostora.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list 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, 51/02 in 108/03–odl. US), 8. 
člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), Zakona o 
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/2002, 50/2002-odl. US, 11/2002, 
126/2003 in 13/2004), Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 83/2004), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, popravek v 
Ur.l.RS 8/03 in 58/2003), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 
popravki Ur.l.RS 6/03, Ur.l.RS 47/2004 in 14/2005), 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 21. 
seji, dne 12. 4. 2005 sprejel

ODLOK
o oglaševanju na javnih površinah v Mestni 

občini Velenje

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Velenje ureja 
dejavnost oglaševanja na javnih površinah in površinah v lasti 
Mestne občine Velenje, pogoje za izvajanje gospodarske javne 
službe, oglaševanje v času volilne kampanje, oglaševanje 
krajevnih skupnosti, mestnih četrti ter neprofitnih organizacij 



20. april 2005 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 5-2005 / stran 11

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

in društev, postavljanje in upravljanje usmerjevalnega in 
obvestilnega sistema, prepovedi v zvezi z oglaševanjem ter 
nadzorstvo in sankcioniranje kršitev tega odloka.

2. člen
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, 
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina 
in podobna površina. 

3. člen
Oglaševanje je dejavnost, ki obsega vse oblike posredovanja 
obvestil o prireditvah, manifestacijah, dejavnostih političnih 
strank, reklamiranje proizvodov in storitev oziroma vse druge 
oblike vizualnega posredovanja obvestil širši javnosti. Obvestilo 
je namenjeno širši javnosti, kadar je sredstvo oglaševanja 
nameščeno tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven 
in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
Oglaševalna mesta so objekti in naprave za nameščanje 
sredstev oglaševanja in so nepremična ali prenosna. 
Nepremična oglaševalna mesta so samostoječe ali stenske 
table (svetlobne ali nesvetlobne), gigant (jumbo) panoji, 
samostoječe ali na steno pritrjene svetlobne vitrine, svetlobne 
vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa, slikovno 
ali pisno obdelane stene zgradb, svetlobni (elektronski) panoji 
in prikazovalniki (displayi), obešanke na drogovih javne 
razsvetljave, plakatni stebri in drugo.
Prenosna oglaševalna mesta so prenosni panoji, zastave, 
transparenti, svetlobne projekcije ter napisi na javnih in drugih 
vozilih. Za prenosno obliko posredovanja obvestil se šteje 
tudi enkratno nameščanje obvestilnih sredstev ob prireditvah 
in v času izvajanja volilne kampanje izven urejenih in za to 
določenih obvestilnih mest.
Sredstva oglaševanja so obvestila, ki se posredujejo s plakati, 
letaki, napisi, znaki, svetlobnimi napisi in drugimi podobnimi 
izraznimi oblikami za vizualno sporočanje širši javnosti. 

Usmerjevalni in obvestilni sistem
Usmerjevalni sistem obsega usmerjevalne table in znake za 
označevanje naravnih vrednot, zavarovanih območij, kulturnih 
spomenikov, turističnih znamenitosti, ulic, trgov, sprehajalnih in 
učnih gozdarskih poti, kolesarskih stez, trim stez in planinskih 
poti in drugih javnih površin ter objektov v javni rabi. 
Obvestilni sistem obsega obvestilne table in znake za 
označevanje poslovnih stavb in dejavnosti. 

4. člen
Za oglaševalna mesta in sredstva oglaševanja, ki so 
postavljena, pritrjena ali drugače označena na javnih mestih je 
potrebno upoštevati določbe Odloka o komunalnih taksah.

II. POSTAVLJANJE OGLAŠEVALNIH MEST 

5. člen
Nepremična oglaševalna mesta na javnih površinah 
predstavljajo eno od vrst urbane opreme in predstavljajo 
element prostorskega načrtovanja.
Pogoje za postavitev oglaševalnih mest iz prejšnjega odstavka 
določajo:
• Zakon o graditvi objektov, 
• Zakon o urejanju prostora, 
• Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih 

objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez 

gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti 
in pripadajočimi zemljišči in 

• prostorski red mestne občine, do njegove uveljavitve pa 
občinski prostorski akti in

• soglasje za postavitev oglaševalnih mest s strani Urada za 
okolje in prostor MoV (v nadaljevanju Uop MoV).

Lokacije oglaševalnih mest so razvidne v grafični karti projekta 
oglaševanja, ki je na vpogled na Uop MoV. Dopolnitev ali 
ukinitev lokacij za postavitev oglaševalnih mest določi Uop 
MoV.

III. POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE

6. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje kot koncedent (v 
nadaljevanju koncedent) določa predmet gospodarske javne 
službe, območje izvajanja, pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar, čas trajanja koncesije, financiranje, odgovornost, 
višjo silo, nadzor nad izvajanjem, spremembo koncesijske 
pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenehanje 
koncesijske pogodbe, začasen prevzem, izbor koncesionarja, 
organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in 
druge sestavine, potrebne za določitev pogojev in izvajanje 
gospodarske javne službe.

1. Predmet izvajanja koncesije

7. člen
Dejavnost oglaševanja na javnih površinah se opravlja 
kot koncesionirana izbirna gospodarska javna služba in 
obsega postavitev in upravljanje oglaševalnih mest na 
javnih površinah, nameščanje in odstranjevanje sredstev 
oglaševanja ter ravnanje z njimi. 
Koncesija se podeljuje ločeno za posamezne vrste 
oglaševanja, kot so:
• drobno plakatiranje; 
• gigant panoji; 
• svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki (displayi); 
• obešanke na drogovih javne razsvetljave; 
• svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega 

prometa;
• transparenti.

2. Območje izvajanja 

8. člen
Koncesija se izvaja na oglaševalnih mestih na javnih 
površinah na lokacijah, ki so razvidne v grafični karti projekta 
oglaševanja, ki je na vpogled na Uop MoV.

3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije

9. člen
Pravna ali fizična oseba mora za opravljanje koncesije 
izpolnjevati naslednje pogoje:
• da ima registrirano dejavnost oglaševanja;
• da je finančno sposobna izvajati javno službo;
• da ima reference na področju opravljanja koncesionirane 

dejavnosti;
• da ima poravnane davke in prispevke;
• da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali 

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

10. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesijo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, ki pomenijo višjo 
silo. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo se morata 
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti 
o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.

11. člen
Koncedent koncesionarja pooblasti, da odstrani oglaševalno 
sredstvo, nameščeno izven dovoljenih oglaševalnih mest na 
podlagi odločbe inšpektorata.

12. člen
Koncedent določi, katere humanitarne organizacije in društva 
in v katerih primerih so oproščeni stroškov postavljanja 
in upravljanja oglaševalnih mest. Vsaka humanitarna 
organizacija in društvo mora vložiti vlogo o oprostitvi plačila 
stroškov oglaševanja pri Uradu župana in splošnih zadev,

4. Čas trajanja koncesije

13. člen
Koncesija se podeli za dobo petih (5) let z možnostjo 
podaljšanja brez javnega razpisa, vendar največ za obdobje 
treh (3) let. Pričetek in trajanje koncesije se natančno opredeli 
v koncesijski pogodbi. 

5. Financiranje gospodarske javne službe in koncesijska 
dajatev

14. člen
Javna služba se financira iz prihodkov koncesije in jih 
zagotavlja koncesionar.
Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev. 
Koncesijska dajatev se plačuje vsako leto trajanja koncesije 
in je prihodek proračuna občine. 
Način obračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve se 
določi v razpisnih pogojih ter s koncesijsko pogodbo. 

6. Nadzor

15 člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja koncesionar. 
Podrobnosti glede nadzora se opredelijo v koncesijski 
pogodbi. 
 
7. Sprememba koncesijske pogodbe

16. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v 
primerih:
• spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo 

določb koncesijske pogodbe;
• spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 

podpisu koncesijske pogodbe.

8. Prenehanje koncesijskega razmerja 

17. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
• s prenehanjem koncesijske pogodbe;

• z odvzemom koncesije ali
• s prevzemom javne službe v režijo.

9. Prenehanje koncesijske pogodbe

18. 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, zahtevanih v razpisu 

ali je podal netočne informacije;
• 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 koncesijske 

pogodbe iz razlogov navedenih v 17. členu tega odloka.

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

10. Izbor koncesionarja, organ, ki je pooblaščen za 
sklenitev koncesijske pogodbe 

19. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, 
ki se objavi v Uradnem listu RS. 
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
Merilo za izbor koncesionarja je višina koncesijske dajatve. 

20. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisija oceni prispele ponudbe in predlaga najugodnejšega 
ponudnika.
Javni razpis uspe, če pravilno ponudbo predloži 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.

11. Obveznost koncesionarja 

21. člen
Obveznosti koncesionarja so:
1. da vsako oglaševalno mesto označi z znakom firme;
2. da redno vzdržuje in obnavlja oglaševalna mesta na katerih 

se izvaja koncesija; 
3. da redno vzdržuje in obnavlja okolico oglaševalnih mest; 
4. da namešča in odstranjuje sredstva oglaševanja; 
5. da poškodovana sredstva oglaševanja takoj zamenja z 

novimi in skrbi za urejen videz; 
6. da določa pogoje za uporabo oglaševalnih mest;
7. da za vsa oglaševalna mesta plačuje komunalno takso v 

skladu z odlokom o komunalnih taksah v MO Velenje;
8. da občinski upravi MO Velenje posreduje podatke za 

vodenje katastra oglaševalnih mest;
9. da v roku 30 dni po preteku koncesijske pogodbe odstrani 

oglaševalna mesta.
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12. Odgovornost

22. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne 
službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali 
drugim osebam.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, 
ki jo lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam zaradi 
napak pri izvajanju svojih storitev, zaradi višje sile ter zaradi 
odtujitve.
Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se 
opredeli v koncesijski pogodbi. 
 
IV. OGLAŠEVANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE

23. člen
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v 
nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno samo na stalnih 
oglaševalnih mestih. 
Urad za okolje in prostor lahko določi tudi dodatna 
oglaševalna mesta začasne narave, ki so organizatorjem 
volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in 
proti plačilu, samo v času volitev.
Mestna občina Velenje mora najmanj 60 dni pred dnevom 
glasovanja javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do 
uporabe oglaševalnih mest iz prejšnjih dveh odstavkov. Pri 
lepljenju in nameščanju plakatov se zagotavlja enakopravnost 
vsem organizatorjem volilne kampanje.

24. člen
Organizator volilne kampanje lahko vloži vlogo za dovoljenje 
plakatiranja zunaj določenih oglaševalnih mest najprej 60 dni 
pred dnevom glasovanja. 
Urad za okolje in prostor odloči o vlogi z odločbo v štirih dneh. 
Kolikor pristojni organ o vlogi ne odloči v predpisanem roku, 
velja, da je bila vloga odobrena.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v 
roku treh dni. Župan odloči o pritožbi v roku dveh dni.

25. člen
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano nameščati plakate.

26. člen
Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu 
glasovanja odstraniti svoje plakate in druga volilna 
propagandna sporočila z oglaševalnih mest. 

V. OGLAŠEVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER 
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

27. člen
Krajevne skupnosti, mestne četrti ter neprofitne organizacije 
in društva lahko z namenom obveščanja javnosti same 
nameščajo in odstranjujejo oglase za potrebe svojih 
negospodarskih dejavnosti v skladu z določili tega odloka brez 
plačila pristojbin, vendar samo na lastnih oglaševalnih mestih, 
ki so postavljeni v skladu z veljavnimi predpisi ter na za to 
posebej namenjenih oglaševalnih mestih, ki jih za ta namen 
določi mestna občina.

VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM

28. člen
Usmerjevalni sistem ni komercialnega pomena, postavljen 
pa mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah, Odlokom o občinskih 
cestah in Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov 
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z 
objekti in pripadajočimi zemljišči. 

Obvestilni sistem je namenjen vodenju prometa do 
pomembnejših gospodarskih subjektov in ima značaj nosilca 
oglaševanja.

29. člen
Postavljanje in urejanje usmerjevalnega in obvestilnega 
sistema se do izdaje tehničnih smernic izvaja v skladu z 
navodili za postavitev turistične in obvestilne signalizacije, ki 
jih določa pristojna državna direkcija za ceste in obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel;
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavo, vzdrževanje, 

dopolnjevanje in odstranjevanje) usmerjevalnih in obvestilnih 
tabel ter trženje obvestilnih tabel;

3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel;
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali 

pa so določene z veljavnimi predpisi.

30. člen
Upravljavec usmerjevalnega in obvestilnega sistema je 
Mestna občina Velenje, postavlja in vzdržuje pa ga izvajalec 
javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest.
Stroške za postavitev in vzdrževanje usmerjevalnega in 
obvestilnega sistema krije naročnik.

 
VII. PREPOVEDI

31. člen
Prepovedano je:
• trositi ali razdeljevati letake, lepiti nalepke in pisati napise na 

javnih površinah;
• nameščanje sredstev oglaševanja kjerkoli izven oglaševalnih 

mest na javnih površinah:
• poškodovati oglaševalno mesto ali sredstva oglaševanja, 

nameščeno v skladu s tem odlokom;
• prelepiti ali kako drugače prekriti sredstva oglaševanja pred 

potekom roka za njihovo odstranitev.

VIII. NADZOR

32. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni 
občinski organ (v nadaljevanju inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka za področje 
usmerjevalnega in obvestilnega sistema in postavitev 
oglaševalnih mest v varovalnem pasu občinskih cest izvaja 
občinska cestna inšpekcija, nadzor nad izvajanjem ostalih 
določil tega odloka pa komunalna inšpekcija.

33. člen
Koncesionar mora takoj po ugotovitvi prijaviti inšpektoratu 
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nezakonito oglaševanje in postavljanje oglaševalnih mest ter 
na osnovi odločbe inšpektorata odstraniti take oglase.
Sredstva za odstranjevanje nezakonito postavljenih 
oglaševalnih mest načrtuje inšpektorat.

34. člen
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi 33. člena ne zadrži 
njene izvršitve.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

35. člen
Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
• namesti oglaševalno mesto v nasprotju s 5. členom tega 

odloka;
• namesti sredstva oglaševanja na javnih površinah;
• prelepi ali kako drugače prekrije sredstva oglaševanja, ki jih 

postavi koncesionar.

Z globo v znesku 50.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

36. člen
Z globo v znesku 20.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če trga ali kakorkoli drugače uničuje oglaševalna 
mesta ali sredstva oglaševanja, ki so nameščeni v skladu s 
tem odlokom.

37. člen
Za kršenje določb odloka, ki se nanašajo na plakatiranje 
z volilno propagandnimi sporočili se uporabljajo kazenske 
določbe zakona o volilni kampanji.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 
oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 4/2000 in 10/2000).

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

Številka: 015-02 - 0018/2003
Datum: 20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, St. 4/99, 6/01 in 14/03) na 21. seji dne 12. 4. 2005 
sprejel naslednji

SKLEP 
o poteku aktivnosti na območju vrtičkarskega 

naselja Kunta Kinte
I.

Svet Mestne občine Velenje soglaša, da se pristopi k ureditvi 
(legalizaciji) območja vrtičkarskega naselja Kunta Kinte.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da vodi vse 
aktivnosti potrebne za legalizacijo naselja ter vzpostavitve 
režima upravljanja in gospodarjenja. O poteku aktivnosti mora 
župan redno obveščati občinski svet.

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku MO Velenje.

Številka: 465-05-107/2004-150
Datum: 20. 4. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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