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Ur. vestnik št.06/09

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

1. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Galerija Velenje
2. SKLEP o razrešitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. SKLEP o namenu porabe vračila sredstev za vlaganja v javno telekomunikacijsko 

omrežje
4. SKLEP o sprejemu Strategije razvoja turizma Mestne občine Velenje
5. ODLOK o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada
6. PRAVILNIK o štipendiranju v Mestni občini Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  

Galerija Velenje 
8. ODLOK o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 

občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin  
v Mestni občini Velenje

9. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 
vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest  ter drugih prometnih površin  
v Mestni občini Velenje

10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za  

Gorico - vzhod (razširitev)
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v 

Velenju (za dele območij urejanja R, ŠC, M in SP)
13. SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Galerije Velenje v plačni razred

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1,Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na svoji  
21. seji, dne 10. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v svet javnega zavoda 

Galerija Velenje
I.

V Svet javnega zavoda Galerija Velenje se imenujejo:

- Robert Klančnik, rojen 21.3.1957, s stalnim bivališčem  
Cesta I/29, Velenje

- Biljana Mečava, rojena 17.12.1979, s stalnim bivališčem 
Kardeljev trg 7, Velenje

- Aleksandra Dolenec Gojević, rojena 11.6.1974, s stalnim 
bivališčem Jerihova 32, Velenje.

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

Številka: 032-03-1/2006-284
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) 
na 21. seji, dne 10. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o razrešitvi Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja
I.

Razreši se celotna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da začne 
postopek za imenovanje novega predsednika in članov Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

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

Številka:  032-03-0001/2006 
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi  6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
(UPB-4, Uradni list RS, št. 54/07), 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 
14/07-ZSPDPO,  6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2009 Uradni vestnik MOV, št. 19/08)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine 
Velenje na 21. seji, dne 10. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o namenu porabe vračila sredstev za vlaganja 

v javno telekomunikacijsko omrežje
1. člen

Vračilo sredstev za vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje, 
ki jih je Mestna občina Velenje prejela na osnovi Poravnav o 
vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje:
- št. NT-CE-A26-659/2008 z dne 17. 11. 2008, ki sta jo 

sklenili Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in 
Mestna občina Velenje, v višini 20.953,36 EUR

- št. NT-CE-A26-661/2008 z dne 13. 11. 2008, ki sta jo 
sklenili Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in 
Mestna občina Velenje, v višini 911.512,09 EUR in

- št. NT-CE-A26-662/2008 z dne 11. 11. 2008, ki sta jo 
sklenili Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in 
Mestna občina Velenje, v višini 76.439,87 EUR,

v skupni višini 1.008.905,32 EUR, se namenijo za investicije v 
naslednjo infrastrukturo:

-  4002-1302-063 
 Rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje  

(Izgradnja krožišča in podhoda)
 590.000,00 EUR

-  4002-1603-003 
 Razširitev pokopališča Podkraj  
 (rekonstrukcija mrliške vežice s pokritjem poslovilnega 

prostora)
 418.905,32 EUR

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

Številka:  344-01-0002/2002
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) 
na svoji 21. seji dne 10. 3. 2009 sprejel 

SKLEP
o sprejemu Strategije razvoja turizma Mestne 

občine Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejema Strategijo razvoja 
turizma Mestne občine Velenje.

II.
Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje je priloga 
tega sklepa.

III.
Ta sklep začne vejati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 333-01-0008/2008-430
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

POVZETEK DOKUMENTA 

STRATEGIJA RAZVOJA 
TURIZMA 

MESTNE OBČINE VELENJE 2009 - 2013

Turizem za Mestno občino Velenje predstavlja pomembno 
poslovno priložnost. Glede na sedanjo razvitost turizma, 
zavzetost občine in turističnih delavcev ter obstoječ razvojni 
potencial lahko Mestna občina Velenje v naslednjih letih 
postane prepoznavna turistična destinacija.

Strategija  razvoja turizma MO Velenje upošteva vse sodobne 
koncepte razvoja turizma.  Ti koncepti so:
- koncept trajnostnega razvoja;
- koncept skladnega regionalnega razvoja – 

decentralizacija;
- koncept konkurenčnosti s poudarkom na dvigu kakovosti 

ponudbe;
- koncept oblikovanja integralnih turističnih proizvodov in 

tržnih niš;
- koncept destinacijskega managementa s poudarkom 

na uveljavljanju javno-zasebnega partnerstva in 
soodgovornosti pri uresničevanju razvojnih strategij;

- koncept uresničljivosti in aplikativnosti strateških 
dokumentov;

- koncept umestitve velenjskih turističnih proizvodov v 

globalne turistične tokove;
- koncept modernih distribucijskih kanalov;
- koncept podjetništva, deregulacije in privatizacije 

turizma;
- koncept razvoja širšega področja človeških virov;
- koncept oblikovanja imidža Velenja kot turistu prijaznega 

in zanimivega mesta. 

Faze strategije razvoja turizma MOV so:
- analiza okolja in posnetek obstoječega stanja, 
- priprava ustrezne strategije,
- načrt implementacije,
- evalvacija in kontrola uresničevanja strategije.

V analizo okolja smo zajeli naslednje:
- analiza organizacijske strukture turističnega 

gospodarstva,
- analiza turističnega gospodarstva po sektorjih,
- analiza strateških dokumentov,
- analiza turističnih virov Velenju sorodnih mest,
- analiza mnenj turističnih deležnikov v Velenju,
- analiza mnenj lokalne prebivalstva,
- analiza turističnega prometa,
- SWOT matrika.

Identificirane prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
Velenja kot turistične destinacije so:
• Prednosti:
- Lokacija približno v središču Slovenije (ne preveč oddaljena 

od ključnih emitivnih trgov – Ljubljana in Maribor).
- Prepoznavnost Velenja po rudarjenju in rudnikih P+S.
- Prijazno in gostoljubno prebivalstvo.
- Bližina privlačnega naravnega okolja (jezero, gozdovi, 

hribovje, ...).
- Bogata kulturna dediščina.
- Bogata zgodovina celotne regije.
- Organizacijska struktura dejavnosti.
• Slabosti:
- Premalo izkoriščena okolica.
- Prepoznavnost Velenja po rudarjenju in rudnikih.
- Slaba prometna povezanost.
- Premalo turističnih ponudnikov.
- Slabo sodelovanje obstoječih turističnih ponudnikov.
- Pomanjkanje strokovnega kadra.
- Slabo trženje.
- Pomanjkanje nastanitvenih in gostinskih obratov.
- Pomanjkanje integriranih proizvodov.
- Pomanjkanje turističnih atrakcij, tematskih poti in športnih 

aktivnosti.
- Pomanjkanje strokovnega znanja in ustreznega 

turističnega kadra.
• Priložnosti:
- Velenje kot še neodkrita destinacija.
- Jezera kot ne dovolj izkoriščen produkt.
- Rast deleža aktivnih potovanj.
- Razvoj tematskih poti in ponudbe na podlagi legend in 

zgodb ter uporaba le-teh  pri razvoju spominkov.
- Ureditev objektov kulturne dediščine in njihovih vsebin kot 

turistični produkt.
- Ustvarjanje novih delovnih mest.
- Razvoj družinskih podjetij na področju turizma.
- Povečati povezovanje med gospodarstvom in 
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izobraževalnimi institucijami.
- Skupne blagovne znamke območja in skupen nastop na 

turističnih trgih.
- Rast »mestnega turizma« na evropski in tudi svetovni 

ravni.
- Partnerstvo javnega in zasebnega sektorja.
• Nevarnosti:
- Močna konkurenca preostalih turističnih destinacij s 

programi wellnessa, kulturo in športnimi aktivnostmi.
- Nerazumevanje dela lokalnega prebivalstva.
- Nezanimanje gospodarskih subjektov za razvoj ključnih 

področij ponudbe.
- Premalo lastnih finančnih sredstev za investicije v 

turizem.

Velenje je v očeh slovenske javnosti poznano kot industrijski 
in poslovni center ter Titovo mesto. Oba dejavnika imata velik 
pomen pri oblikovanju nekaterih temeljnih usmeritev ponudbe, 
vendar se je potrebno usmeriti tudi na ostale dejavnike in 
izboljšati ponudbo predvsem na drugih področjih. Velenje je 
vse prej kot razvita turistična destinacija, vendar želi, da to z leti 
postane. Vsekakor se odlikuje po parkovni urejenosti mesta, 
zanimivi arhitekturi ter kolesarskih in sprehajalnih poteh. Mesto 
je znano in v velikem številu obiskano s strani domačinov v času 
številnih športnih in kulturnih prireditev, festivalov, sejmov in 
koncertov. Trenutno pušča prijeten vtis dnevnim obiskovalcem, 
ki v glavnem nimajo dovolj privlačnega motiva za daljše bivanje, 
čemur pa svoje dodaja še pomanjkanje nastanitvenih kapacitet 
ter večdnevnih prireditev in dogodkov.

Zato je razvojna vizija Velenja kot turistične destinacije v letih 
2009-2013 naslednja:
VELENJE BO POSTALO ATRAKTIVNA IN PREPOZNAVNA 
DESTINACIJA Z BOGATO IZBIRO PRIREDITVENIH IN 
ŠPORTNO REKREATIVNIH DOŽIVETIJ TER PROGRAMOV 
ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE.

Poslanstvo turizma Velenja in njegova razvojna vizija se lahko 
uresničujeta le s postavljanjem in uresničevanjem ciljev. Cilji 
so razdeljeni v dve skupini. Kvantitativni cilji so pri tem: 
- povečanje števila prihodov in nočitev turistov (želena 

letna rast 5 %);
- povečanje nastanitvenih zmogljivosti (skupno 200 novih 

sob do konca strateškega obdobja);
- povečanje števila turističnih proizvodov (oblikovanje v 

skladu s politiko trženja);
- povečanje števila delovnih mest v turizmu (skupno 200 

novih delovnih mest v turizmu do konca strateškega 
obdobja);

- povečanje povprečne dobe bivanja gostov na primerljive 
mestne destinacije (vsaj 2 dni).

Kvalitativni cilji so naslednji:
- izboljšanje turistične infrastrukture;
-     izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih 

turističnih produktov;
-    izdelava znamke Velenja kot turistične destinacije ter 

celostne grafične podobe regije kot celote in oblikovanje 
promocije s poudarkom na temeljnih področjih ponudbe;

-     povezava turističnih ponudnikov.

Temeljna strategija je velik načrt za upravljanje s celotno 

destinacijo. Determinira, kakšne strateške cilje bo potrebno 
doseči in kako bo potrebno voditi posamezne posle za dosego 
teh ciljev.
Temeljna strategija določa:
• kako bo destinacija rasla,
• s katerimi dejavnostmi se bo ukvarjala in na katerih trgih.

Kot temeljno strategijo razvoja turizma v Velenju smo izbrali 
strategijo notranje organske rasti, saj je turizem na tem 
območju šele v začetni fazi razvoja turističnih produktov. Hkrati 
pa je učinkovita notranja rast destinacije tudi predpogoj za 
učinkovito zunanjo rast destinacije. Notranja rast je običajen 
pojav v začetnih stopnjah razvoja, ko destinacije vstopajo 
na trg in razvijajo nove proizvode. Velenje bo kot turistična 
destinacija raslo, oz. bo temeljna strategija v strateškem 
obdobju 2009-2013 temeljila na:
• vzpostavitvi lokalne turistične organizacije po načelih 

javno-zasebnega partnerstva,
• sodobni organiziranosti turističnih in ostalih subjektov, 

pomembnih za razvoj turizma,
• vzpostavitvi dinamičnega e-portala vseh pomembnejših 

ponudnikov turističnih storitev na vplivnem območju 
Mestne občine Velenje.

V Velenju bo turistična ponudba orientirana na 4 medsebojno 
povezljive sklope:
• športno-rekreativni turizem,
• otroški/mladinski turizem,
• kulturni-prireditveni turizem,
• doživljajski turizem.

Temeljno strategijo notranje organske rasti bomo uresničevali s 
poslovnima strategijama stroškovne vodstva  in osredotočanja 
na določene vrste turizma. 
Ukrepi in aktivnosti za uresničitev temeljnih strateških usmeritev 
so opredeljeni v petih temeljnih politikah:
• politika DM-ja:
- reorganizacija TIC Velenje v DMC,
- vzpostavitev dinamičnega portala (destinacijskega 

rezervacijskega sistema – DRS),
• politika trženja:
- oblikovanje znamke in poznamk,
- oblikovanje TTP-jev na področjih:
o športno-rekreativni turizem,
o otroški/mladinski turizem,
o prireditveni turizem,
o doživljajski turizem, 
• politika človeških virov: 
- sistem izobraževanja,
- oblikovanje visokošolskega programa e-turizma,
• politika kakovosti:
- znak kakovosti velenjskega turizma,
• politika investicij:
- izgradnja »freestyle« središča,
- izgradnja otroškega središča,
- izgradnja prireditvenega prostora,
- izgradnja dodatnih nastanitvenih kapacitet. 

Raziskovalna skupina UP Turistice – Fakultete za turistične 
študije

dr. Maja Uran, s.r.



11. marec 2009URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 6  / Številka 06-2009

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

dr. Rok Ovsenik, s.r.
mag. Bojan Kurež, s.r.

Emil Juvan, mag. tur., s.r.

Celotna Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje je 
objavljena na spletni strani www.velenje.si

Na podlagi  56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP IN 14/07-ZSPDPO) in 24. 
člena statuta Mestne občine Velenje (UPB1-1, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 21. redni seji 
dne 10. 3. 2009 sprejel 

ODLOK
o ustanovitvi proračunskega štipendijskega 

sklada 
1. člen

(predmet)
S tem odlokom se ustanovi proračunski štipendijski sklad 
Mestne občine Velenje kot evidenčni račun (v nadaljevanju: 
proračunski štipendijski sklad MOV ), ki ga odpre Mestna 
občina Velenje zaradi ločenega vodenja  prejemkov in izdatkov 
v zvezi z uresničevanjem politike  štipendiranja v Mestni občini 
Velenje. 

2. člen
(namen)

Proračunski štipendijski sklad MOV se ustanovi z namenom, da 
se na posebnem evidenčnem računu proračuna MOV ločeno 
zbirajo denarna sredstva za štipendiranje in druge pomoči v 
zvezi s študijem za posebno nadarjene študente. Študijske 
namere študentov, prejemnikov štipendije ali pomoči, morajo 
biti usklajene s prioritetnimi razvojnimi usmeritvami oziroma 
potrebami na območju Mestne občine Velenje.

3. člen
(viri financiranja)

Proračunski štipendijski sklad se financira iz: 
1.  proračunskih sredstev, ki jih občina v tekočem letu 

zagotavlja za namen iz 2. člena tega odloka; 
2.  namenskih prejemkov proračuna: 
    a) sredstev, pridobljenih iz proračuna Republike Slovenije v 

ta namen, namenskih EU sredstev ; 
    b) donacij fizičnih in pravnih oseb; 
    c) drugih virov (darila, volila itd.); 
3.  prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 

proračunskega štipendijskega sklada MOV.
V proračunski štipendijski sklad se lahko vključijo tudi 
gospodarske družbe in drugi subjekti, ki bodo želeli na ta način 
uresničevati lastno štipendijsko politiko.

4. člen
(pokrivanje obveznosti)

Obveznosti proračunskega štipendijskega sklada se pokrivajo 
iz sredstev sklada. Izplačila v breme sklada se lahko izvajajo 
do višine razpoložljivih sredstev, obveznosti pa se lahko 
prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov 
proračunskega štipendijskega sklada.

5. člen
(organi sklada)

Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje  s 
sredstvi proračunskega štipendijskega sklada je župan Mestne 
občine Velenje, ki odgovarja Svetu Mestne občine Velenje za 
zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi proračunskega 
štipendijskega sklada. Župan je odredbodajalec za sredstva 
proračunskega štipendijskega sklada, lahko pa izvrševanje 
odredb s pooblastili prenese na drugo osebo.

Komisija za štipendiranje, ki se ustanovi za operativno izvajanje 
namena proračunskega štipendijskega sklada iz 2. člena tega 
odloka. Komisija ima mandat dve leti, sestavljena  je iz petih 
članov, in sicer: 
    - treh predstavnikov, ki jih imenuje  Svet Mestne občine 

Velenje na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja,

       -  enega predstavnika pristojnega urada občinske uprave 
       -  enega predstavnika študentske organizacije, ki deluje na 

področju MOV

Komisija na svoji prvi seji  izmed predstavnikov, ki so imenovani 
s strani Sveta Mestne občine Velenje, izvoli predsednika ter 
njegovega namestnika. 

Komisija deluje v skladu s pravili, ki so opredeljena v  Pravilniku 
o štipendiranju  v Mestni občini Velenje. Pravilnik o štipendiranju 
sprejme Svet Mestne občine Velenje.

Pristojnosti in naloge komisije so predvsem naslednje: 
–  obravnava vprašanja s področja  štipendij in pomoči 

študentom; 
– pripravlja aktivnosti, povezane z informiranjem 

zainteresirane javnosti glede izvajanja sprejete  štipendijske 
politike v MOV ;

–  vzpodbuja in pospešuje štipendiranje v MOV;  
–   obravnava prispele vloge na razpis ter podaja županu 

predloge o dodelitvi štipendij in pomoči;
–  predlaga županu pogoje in merila razpisa za dodelitev 

štipendije oziroma pomoči;
–   izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o 

štipendiranju ter nad izvajanjem drugih postopkov skladno 
s Pravilnikom o štipendiranju v Mestni občini Velenje.

Delo v komisiji za štipendiranje je častna funkcija. Člani komisije 
so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

6. člen 
(strokovno-tehnična in administrativna pomoč)

Strokovno-tehnična, administrativna in druga opravila za 
namen delovanja proračunskega štipendijskega sklada opravlja 
pristojni urad občinske uprave.

7. člen
( prenos sredstev)

Neporabljena sredstva na računu proračunskega štipendijskega  
sklada  se na koncu tekočega leta prenesejo v prihodnje leto.

8. člen
(čas, za katerega je sklad ustanovljen)

Proračunski štipendijski sklad je ustanovljen za nedoločen čas 
in preneha, če ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen 
ali če sredstva proračunskega štipendijskega sklada MOV ne 
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zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena v skladu s 
60. členom zakona o javnih financah. O prenehanju delovanja 
proračunskega štipendijskega sklada MOV na predlog župana 
MOV odloča Svet MOV.

9. člen
(namembnost sredstev)

Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo 
uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.

10. člen
(končna določba)

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

Številka: 610-03-0007/2008-500
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi  5. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in 
24. člena statuta Mestne občine Velenje (UPB1-1, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 21. redni seji 
dne 10. 3. 2009 sprejel 

PRAVILNIK 
o štipendiranju v Mestni občini Velenje 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij 
in drugih oblik pomoči za posebno nadarjene študente, za 
študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev v Mestni 
občini Velenje (v nadaljevanju MOV), višino štipendij in drugih 
oblik pomoči, trajanje štipendiranja, pravice in obveznosti 
štipenditorja in štipendista ali prejemnika pomoči. 

2. člen 
(namen)

MOV podeljuje štipendije in finančne pomoči za posebno 
nadarjene  študente ter za študente razvojno prednostnih 
poklicnih usmeritev v MOV. 
Štipendije MOV so letne in se izplačujejo od 1. oktobra tekočega 
leta do 30. septembra naslednjega leta. 
Druge oblike pomoči študentom se podelijo v enkratni obliki.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo ali drugo obliko pomoči na 
osnovi tega Pravilnika se v naslednjem šolskem oz. študijskem 
letu lahko ponovno prijavijo na javni razpis.

3. člen 
(sredstva)

Sredstva za izplačilo štipendij in drugih oblik pomoči zagotavlja 
MOV iz proračunskega štipendijskega sklada. V štipendijski 

sklad lahko denarna sredstva prispevajo tudi gospodarske 
družbe in drugi subjekti, s katerimi se sklene posebna 
pogodba. 

4. člen 
(opredelitev finančnih pomoči)

MOV bo štipendije in druge oblike pomoči nudila: 
-  izrazito nadarjenim študentom na dodiplomskem 

ali podiplomskem študiju (specializacije, magisterij, 
doktorat),

-  študentom na dodiplomskem ali podiplomskem študiju na 
razvojno prednostnih poklicnih  usmeritvah v MOV,

- študentom s pomembnimi dosežki na umetniškem, 
športnem ali drugem strokovnem področju,

5. člen
(štipendije izrazito nadarjenim študentom)

Za izjemno nadarjenega po tem pravilniku velja študent 
dodiplomskega ali podiplomskega študija:
- ki dosega visoko povprečno oceno opravljenih izpitov v 

času študija in redno opravlja študijske obveznosti,
- ki izkazuje izjemno nadarjenost na športnem, umetniškem 

ali drugem strokovnem področju.

6. člen
(štipendije za razvojno prednostne poklice)

MOV bo dodeljevala štipendije študentom na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju, ki se izobražujejo za razvojno prednostne 
poklice  na območju MOV.  Nabor prednostnih poklicev na 
območju MOV opredeli Savinjsko šaleška gospodarska 
zbornica Velenje.

7. člen
(enkratne pomoči študentom z izjemnimi dosežki)

Študenti z izjemnimi dosežki na športnem, umetniškem ali 
drugem strokovnem področju lahko pridobijo tudi enkratno 
pomoč za namen:
- sofinanciranja študija ali specializacije v tujini,
- za  sofinanciranje nakupa študijske opreme (glasbenih 

instrumentov, športnih pripomočkov, učbenikov,…),
- sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja na športnem, 

umetniškem področju ali drugem strokovnem področju,

8. člen
(pogoji)

Štipendija ali druga enkratna pomoč se lahko dodeli študentom, 
ki: 
• so državljani Republike Slovenije, 
• imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, 
• dosegajo povprečno oceno vseh opravljenih izpitov min. 

8,
• dosežke na športnem, umetniškem ali drugem strokovnem 

področju  utemeljijo s priporočili najmanj treh mednarodno 
uveljavljenih strokovnjakov,

• niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih 
oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa 
samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, 
niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.
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POSTOPEK IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN 
FINANČNIH POMOČI

9. člen
(komisija za štipendiranje)

Postopek dodeljevanja občinskih štipendij in drugih pomoči vodi 
pet članska Komisija za štipendiranje, ki jo s sklepom imenuje 
župan.  Strokovna in administrativna opravila za Komisijo za 
štipendiranje opravlja Urad za negospodarske javne službe 
MOV.

10. člen
(naloge komisije)

Komisija za štipendiranje:
1. obravnava vprašanja s področja štipendij im pomoči 

študentom
2. pripravlja aktivnosti, povezane z informiranjem 

zainteresirane javnosti glede izvajanja sprejete štipendijske 
politike v MOV 

3. vzpodbuja in pospešuje štipendiranje v MOV
4. obravnava prispele vloge na razpis ter podaja županu 

predloge o dodelitvi štipendij in pomoči
5. predlaga županu pogoje in merila razpisa za dodelitev 

štipendij oziroma pomoči
6. izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o 

štipendiranju ter nad izvajanjem drugih postopkov skladno 
s Pravilnikom o štipendiranju v MOV

7. vsebino javnega razpisa objavi  najkasneje do 30. maja, 
za naslednje študijsko leto

8. poda mnenje o pritožbah kandidatov v postopku javnega 
razpisa

9. pripravi predlog sprememb tega pravilnika 
10. določi podrobne kriterije za vrednotenje učnega uspeha in 

predloženih dokazil
11. opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom.

11. člen
(javni razpis)

Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij  in drugih pomoči 
študentom  opredeljuje: 
-  študijsko leto, za katerega se razpisujejo  občinske 

štipendije in druge pomoči študentom,
-  višino sredstev v skladu za štipendiranje  za namene 

štipendiranja in drugih pomoči  študentom,
-  rok za prijavo na razpis,
-  zahtevane priloge k vlogi,
-  pogoje za pridobitev štipendije.
 
Vloge za dodelitev  občinske štipendije, ki jih kandidati oddajo 
po izteku razpisnega roka, se štejejo za zamujene. 

Sklep o razpisu štipendij  in drugih pomoči študentom  sprejme 
župan MO Velenje.

12. člen 
(vloga za štipendijo)

Vlogo za podelitev štipendije kandidat odda na obrazcu, ki je 
objavljen skupaj z javnim razpisom na spletnih straneh Mestne 
občine Velenje ter v Našem času.

13. člen 
(vsebina vloge za štipendijo)

Vloga za štipendijo ali drugo obliko pomoči študentom obsega:
• kratek življenjepis,
• dokazilo o vpisu, 
• dokazilo o študijskem uspehu, 
• potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
• potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje, 
• dokazila o izjemnih dosežkih na področju športa, kulture, 

drugih strokovnih področjih,
• izjavo študenta, da lahko Komisija za štipendiranje pridobi 

dodatne podatke za odločanje na davčnem uradu ter v 
drugih uradnih  institucijah.

Dokazilo o vpisu v letnik študija za katerega je kandidat zaprosil 
za štipendijo, kandidat predloži do 15. oktobra. 

14. člen
(druga potrdila)

Kandidati za štipendijo svojo izjemno nadarjenost dokazujejo 
tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo, 
potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških 
razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah 
pridobljenih na tekmovanjih in s priporočili  javnih zavodov, 
fakultet oz. strokovnjakov na določenem področju.
Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena 
v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.
Prednost pri izbiri imajo kandidati z boljšim študijskim 
uspehom. 

15. člen 
(odločba)

Kandidatom, ki so se prijavili na razpis, po končanem razpisnem 
postopku in po predlogu Komisije za štipendiranje,  izda direktor 
občinske uprave odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba. Pritožbo vloži 
prejemnik najkasneje v 15 dneh od dneva vročitve. Pritožba se 
vloži organu, ki je izdal odločbo.
O pritožbi odloči župan v roku 30 dni od njene vložitve.

16. člen 
(podeljevanje štipendij)

Štipendije se podeljujejo za vsako študijsko leto posebej.

17. člen 
(obseg sredstev)

V letnem razpisu štipendij in drugih pomoči študentom Komisija 
za štipendiranje upošteva obseg sredstev v štipendijskem 
skladu MOV. Višina štipendije je odvisna od števila prosilcev v 
posameznem študijskem oz. šolskem letu.

18. člen
(višina enkratne denarne pomoči)

Višina enkratne denarne pomoči študentu lahko znaša do 
5000€. 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN 
ŠTIPENDISTA 

19. člen
(medsebojna razmerja)

Medsebojna razmerja med Mestno občino Velenje kot 
štipenditorjem in štipendistom oziroma prejemnikom druge 
pomoči se določijo s pogodbo. Pogodbo  podpišeta župan in 
štipendist.

20. člen
(vsebina pogodbe)

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, 
višino štipendije oz. druge pomoči, čas prejemanja štipendije, 
podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista in 
štipenditorja. 

21. člen 
(izguba pravice do štipendije)

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka 
določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejeti 
znesek štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri 
za dolgoročne kredite, če: 
• po svoji volji in krivdi prekine izobraževanje ali spremeni 

smer študija, 
• navaja neresnične podatke, 
• se pred dokončanjem študija zaposli, začne opravljati 

registrirano dejavnost ali postane lastnik oz. solastnik 
gospodarske družbe,

• ne predloži dokazila o namenski porabi enkratne denarne 
pomoči.

Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo, ki 
vpliva na prejemanje štipendije sporočiti štipenditorju najkasneje 
v roku 15 dni od nastanka razloga. 
Zoper odločitev iz prvega odstavka tega člena ima štipendist, 
v roku 15 dni od vročitve upravne odločbe, ki jo izda direktor 
občinske uprave, pravico do pritožbe. Pritožba ne zadrži 
izvršitve. Pritožba se vloži pri organu, ki je odločbo izdal. O 
pritožbi odloči župan v roku 30 dni od njene vročitve.

22. člen
(oprostitev vračila štipendije)

Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih razlogov 
(težki socialno-ekonomski pogoji, dalj časa trajajoča bolezen ali 
invalidnost), ki vplivajo na izobraževanje se na njegovo prošnjo 
lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. 
Prošnjo o delni ali celotni oprostitvi vračila štipendije obravnava 
Komisija za štipendiranje, ki poda predlog  v odločitev županu.

23. člen
(spremljanje štipendistov)

Strokovna služba Urada za negospodarske javne službe MOV 
v imenu Komisije za štipendiranje spremlja študijske in druge 
uspehe štipendistov in prejemnikov drugih pomoči, vzdržuje z 
njimi stike, se seznanja z morebitnimi problemi pri opravljanju 
študijskih obveznosti in jim v okviru svojih zmožnosti in 
pristojnosti nudi potrebno pomoč. 

24. člen
(sodelovanje s štipendisti)

Štipenditor bo skladno s svojimi zmožnostmi in na podlagi 
predhodnega dogovora omogočal štipendistom sodelovanje 
v projektih, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki lahko 
pripomorejo k pridobivanju dodatnih znanj štipendista. 

25. člen
(obveznosti štipendista)

Štipendist se s podpisom pogodbe obvezuje:
-  da se bo po končanem šolanju zaposlil na območju MO 

Velenje in ostal v delovnem razmerju toliko časa, kot 
to določa pogodba o štipendiranju. Te obveznosti so 
štipendisti oproščeni  v  primeru, če na območju MOV ne 
dobijo ustrezne zaposlitve v  roku 6 mesecev po zaključku 
šolanja,

-  da bo s svojim delom prispeval k promociji svoje regije, si 
prizadeval za njen razvoj in  njeno prepoznavnost,

-  da enkratne denarne pomoči ne bo uporabljal v druge 
namene, kot je bilo odobreno. Namensko porabo mora 
dokazati (račun o nakupu instrumenta, plačana šolnina za 
dodatno specializacijo, šolnino, tečaj,...).

26. člen
(posebni pogoji)

Štipendistu, ki ni v roku končal šolanja oziroma pridobil pogojev 
za vpis v naslednji letnik, se lahko določi rok, do katerega 
mora opraviti študijske obveznosti. V tem času mu štipendijsko 
razmerje miruje. 
Če tudi v tem roku ne konča šolanja oziroma nima pogojev za 
vpis v naslednji letnik, se štipendijsko razmerje prekine.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(drugi postopki)

Druge postopke v zvezi s tem pravilnikom  oziroma postopkom 
dodeljevanja občinskih štipendij se  smiselno izvaja po 
določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek in  Uredbe 
o upravnem poslovanju (Ur.l. RS,  št. 20/05, 106/05, 30/06) ter 
ob  upoštevanju  določb   Statuta   Mestne občine   Velenje  in 
Zakona o splošnem upravnem postopku.

28.člen
(veljava)

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

Številka: 610-03-0007/2008-500
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.



11. marec 2009URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 10 / Številka 06-2009

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 13. in 14. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl US, 8/96, 18/98-odl US, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št. 
77/07 in 56/08) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 21. seji dne 10. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje 
1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 19/2008; v nadaljevanju: odlok)  se za 
prvim odstavkom 4. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime Galerije je: Galerija Velenje.«

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in 
peti odstavek.

2. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0003/2007-550
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                 
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.        

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 
tretjega odstavka 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 
33/2006-UPB1, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) je 
občinski svet Mestne občine Velenje na svoji 21. seji dne 10. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in 
organiziranja obnavljanja občinskih javnih 

cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin 
v mestni občini Velenje

I. Splošne določbe

1. člen
(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest in izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb vzdrževanja prometnih 
površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih 
cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma 
varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter odvoza  in hrambe 
nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil (v nadaljevanju: javna 
služba) na območju Mestne občine Velenje.

2. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:
• organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska 

razporeditev,
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
• pravice in obveznosti uporabnikov,
• viri financiranja javne službe,
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je 
javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

• nadzor nad izvajanjem odloka.

3. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne 
službe iz prvega člena tega odloka. 
 
II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne  
      službe

4. člen
(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska 
javna služba. 
(2) Koncesijo podeljuje Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: 
koncedent).
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega 
člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro 
koncesionarja opravi občinska uprava Mestne občine Velenje.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju 
Mestne občine Velenje.

III. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska 
razporeditev

5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
• redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje 

občinskih javnih cest;
• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob 

ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju 
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa 
skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih 
površin);

• odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje 
občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega:
• vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v 

dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in 
prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem 
občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter 
vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih 
in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje 
občinskih javnih cest) in

• organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih 
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših 
časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja 
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: 
obnavljanje občinskih javnih cest).

(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka 
tega člena obsega vzdrževanje:
• odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, 
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namenjenih odvijanju prometa v naselju;
• podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
• javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne 

signalizacije v naselju;
• kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.

1 Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in prometnih  
     površin

6. člen
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin)

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim programom 
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin 
v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih javnih cest 
in drugih prometnih površin v občini za prihodnje leto pripravi 
koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam 
občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega 
programa vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin v občini je ocena stroškov rednega vzdrževanja. 
Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s 
sprejetim proračunom za prihodnje leto. 
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih 
površin obsega:
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 ureditev, 
8. redno vzdrževanje vegetacije, 
9. zagotavljanje preglednosti, 
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin, 
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav 

na drugih prometnih površinah,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
13. intervencijske ukrepe in 
14. zimsko službo.

7. člen
(pregledniška služba)

(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, 
ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, 
ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov 
občinske javne ceste in drugih prometnih površin. 
(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali 
zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano 
pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s 
pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na 
predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati strokovni 
službi občine.
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v 
nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega 
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja 
in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja 
za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih 
cest in drugih prometnih površin najmanj enkrat tedensko. V 
obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, 
ki lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se 

pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled 
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko 
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost 
preglednika. 
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno 
pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba 
preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, 
funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost 
prometa.

8. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)

(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del 
občinske javne ceste in drugih prometnih površin obsega 
čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so 
krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje 
asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih 
razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali 
posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je 
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih 
površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz 
katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi 
neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se 
lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim 
materialom.

9. člen
(redno vzdrževanje bankin)

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja 
več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok 
vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. 
Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne 
morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave 
in ureditve na bankinah.

10. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)

Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen odtok 
površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode 
in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. 
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da 
ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh 
sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno regulirano 
odvajanje vode.

11. člen
(redno vzdrževanje brežin)

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane 
tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na 
njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so 
tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, 
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje 
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno 
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste.

12. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega 
čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, 
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poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in 
opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija 
in oprema na občinskih javnih cestah ter javna razsvetljava v 
naseljih morajo biti redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno 
brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve 
zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o 
prometni signalizaciji in opremi cest.

13. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev)

Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da 
je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena 
normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba 
nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne 
začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. 
Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v 
občinsko javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru 
prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, 
telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, 
zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na 
počivališčih, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in 
predpisi za delovanje teh naprav.

14. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)

Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se 
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da 
sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, 
da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da 
so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema 
ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti 
bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na 
cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj 
enkrat letno. 
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju 
neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno 
uporabljati.

15. člen
(zagotavljanje preglednosti)

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in 
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena 
s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, 
pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja 
možna preglednost.

16. člen
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)

Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih površin 
se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva 
na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter 
varovanje okolja.

17. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav na 

drugih prometnih površinah)

(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prometnih 
površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali napravi 
in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno ugotovijo 
in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, 

funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter varnost 
prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter objektov 
in naprav na drugih prometnih površinah sodi zlasti čiščenje:
• prometnih površin in prometne opreme na objektu, 
• prostora neposredno okoli objekta ali naprave, 
• ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta, 
• naprav za odvodnjavanje, 
• naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža 

objekt oziroma napravo ali promet, 
in popravila: 
• poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje 

razpok, rezkanje neravnin), 
• posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih 

objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila 
zaščitne plasti armature itd.), 

• protikorozijske zaščite, 
• hidroizolacije in odvodnjavanja, 
• izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih 

konstrukcij.

18. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in 
dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih 
z izvedbenim programom. Nadzor opravlja koncesionar s 
sodelovanjem policije.

19. člen
(intervencijski ukrepi)

(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in 
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi 
izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju 
intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti 
strokovno službo občine, kadar je ogrožen ali oviran promet, 
pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, 
žled in podobno, pri težjih prometnih 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 občinske javne ceste in večje 
materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
• označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno 

signalizacijo, 
• izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste, 
• vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.

20. člen
(zimska služba)

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega 
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, 
ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko 
ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo 
v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga pripravi 
koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam 
občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega 
programa zimske službe za prihodnje leto je ocena stroškov 
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zimske službe. Izvedbeni program zimske službe za prihodnje 
leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega člena 
se določijo zlasti:
• organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti 

koncesionarja, 
• razpored pripravljalnih del, 
• načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov 

in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne 
baze), 

• razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje 
in delavcev za izvajanje načrtovanih del, 

• dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in 
razpored delovnih skupin, 

• načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega, 
• mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih 

razmerah na cesti, 
• način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in 

prevoznosti cest.
• Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega 

obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo 
zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se 
nanašajo na: 

pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, 
posipnega materiala, 

• pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne 
prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev 
snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito 
pred snežnimi zameti) in

• usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske 
službe.

(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni 
in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta 
in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske 
razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne 
razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora 
koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na 
to nevarnost opozarja. 
Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno 
uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje 
topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki 
omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin 
posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že 
na vozišču.
(5) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih javnih cest 
v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v 
katere so občinske javne ceste razvrščene glede na kategorijo, 
gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere 
in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest po 
prednostnih razredih določi strokovna služba občine tako, da je 
zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. 
(6) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest 
odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno 
dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno 
opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in 
prometa v zimskem obdobju.

2 Obnavljanje občinskih javnih cest

21. člen
(obnovitvena dela)

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša 
vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev 

posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na stopnjo 
dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potrebo po 
izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove 
zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in javnih 
površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih 
del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne službe 
občine oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno koncesijsko 
pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih 
javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora posredovati 
strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra 
tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih 
del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih 
del. Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih 
cestah za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za 
prihodnje leto.
(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi komisija, 
ki jo imenuje župan občine. Pregled in prevzem se opravljata 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri čemer se 
smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih objektov in 
izdaji uporabnega dovoljenja ter v skladu z določili pogodbe o 
izvajanju del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled in prevzem 
obnovitvenih del, sodeluje tudi predstavnik koncesionarja.

3 Odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil

22. člen
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil)

(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih 
in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z odlokom 
občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini.
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih 
in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno pooblastilo.

IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

23. člen
(evidence)

Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo 
za področje izvajanja javne službe.

24. člen
(javna obvestila in naznanila)

Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in drugih 
prometnih površin z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja 
redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in uporabnosti 
drugih prometnih površin.
 
V. Pravice in obveznosti uporabnikov

25. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne 
površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak 
prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, 
ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
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26. člen
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest in drugih 

prometnih površin)

Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne 
površine mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako 
poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni 
površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občinskih 
javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.

VI. Viri financiranja javne službe

27. člen
(viri financiranja storitev)

Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz 
proračuna občine in drugih virov.

VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa

28. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe)

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. 
Občinske javne ceste so last občine ter del javne lastnine. 
(2) Občinske javne ceste sestavljajo: 
• cestno telo,
• cestni objekti,
• naprave za odvodnjavanje cest,
• brežine cest,
• cestni svet,
• zračni prostor nad voziščem v višini 7 m,
• prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča, 

parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in 
objekti za tehtanje in nadzor prometa,

• površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste,
• priključki na cesto v širini cestnega sveta,
• prometna signalizacija in prometna oprema,
• cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti 

prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste 
pred vplivi prometa na njej,

• naprave za evidentiranje prometa.

29. člen
(javno dobro)

(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so javno 
dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 
pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski 
javni cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda 
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, 
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

VIII. Nadzor nad izvajanjem določil odloka

30. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni 

občinski inšpektor za ceste in občinska uprava Mestne občine 
Velenje. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor za 
ceste odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje 
določb tega odloka. 
(3) Pristojna služba občinske uprave Mestne občine Velenje 
ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan 
voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

IX. Končna določba

31. člen
(objava in veljavnost odloka)

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in 
začne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 414-06-0002/2008
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                 
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.        

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998), 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 18/2008), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in Sklepa o ugotovitvi 
javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in vzdrževanje 
prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki 
so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa 
skozi naselja (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2008) je občinski svet 
Mestne občine Velenje na svoji 21. redni seji dne 10. 3. 2009 sprejel 

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 

za opravljanje rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih 
prometnih površin v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet 
in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih 
javnih cest ter izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb 
vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali 
nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne 
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter 
odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil 
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine 
Velenje. 
(2) S tem odlokom se določijo:
• dejavnosti, ki so predmet javne službe, 
• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do 

uporabnikov,
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• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• javna pooblastila koncesionarju,
• splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih 

dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
• vrsta in obseg monopola ali način njegovega 

preprečevanja,
• začetek in čas trajanja koncesije,
• viri financiranja javne službe,
• nadzor nad izvajanjem javne službe,
• prenehanje koncesijskega razmerja,
• organ, ki opravi izbor koncesionarja,
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne 

službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
• redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje 

občinskih javnih cest;
• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob 

ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju 
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa 
skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih 
površin);

• odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje 
občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena obsega:
• vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v 

dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in 
prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem 
občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter 
vzpostavitev prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih 
in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje 
občinskih javnih cest) in

• organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih 
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših 
časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja 
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: 
obnavljanje občinskih javnih cest).

(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega odstavka 
tega člena obsega vzdrževanje:
• odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih površin, 

namenjenih odvijanju prometa v naselju;
• podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
• semaforjev in druge prometne signalizacije v naselju;
• kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI 
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

3. člen
(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju Mestne 
Občine Velenje (v nadaljevanju: občina).

4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne 
površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak 
prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, 
ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja 
oseba, če zakon ne določa drugače. 
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne 
službe so:
• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javne službe,
• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za 

izvajanje javne službe,
• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne 

službe,
• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z 

zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti: 
• izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih javnih 

cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov,
• izvedbeni program izvajanja zimske službe v občini z oceno 

stroškov in 
• izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih 

cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov,
• ponudbo za odvoz in hrambo nepravilno parkiranih in 

zapuščenih vozil.
(4) Merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša 
ponudba. Pogoji in merila se podrobneje določijo v razpisni 
dokumentaciji in javnem razpisu in se pri tem smiselno uporabijo 
določila zakona, ki ureja javno naročanje.
 
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen
(javno pooblastilo)

Koncesionar ima javno pooblastilo za:
• odvoz in hrambo nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil 

na območju občine.

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja 
področje javnih cest in zakonom, ki ureja področje varnosti 
cestnega prometa ter podzakonskimi akti sprejetimi na njuni 
podlagi in predpisi občine.
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VII. OBSEG MONOPOLA 

8. člen
(obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz prvega 
člena tega odloka se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

9. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.

10. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen
(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz 
proračuna občine in iz drugih virov.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE

12. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe 
občinske uprave občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojna inšpekcijska služba.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
• s prenehanjem koncesijske pogodbe,
• z odkupom koncesije,
• z odvzemom koncesije,
• s prevzemom javne službe v režijo,
• v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

14. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
• z odpovedjo,
• z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge 

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

15. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, 
da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred 
potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem 
obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe. 
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

16. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:
• če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to 

določenem roku,
• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati 

kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba,

• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju 
dejavnosti,

• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,

• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in 
določil koncesijske pogodbe,

• če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, 
dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete 
alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega 
odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v 
skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih 
služb.

17. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

18. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletnih straneh občine.

19. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, 
v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih 
služb in zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva 
ter zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj eden ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
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(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 

20. člen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebino javnega razpisa določa zakon, ki ureja področje 
javno-zasebnega partnerstva.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
in so določeni v 5. členu tega odloka. 

21. člen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega 
dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno 
partnerstvo.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in štirje člani. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne 
izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog. 
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva in 
zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo 
na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 
21. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 

XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE 
POGODBE

23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan 
občine.

XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Prenos koncesije

24. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo 
osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja. 

2. Višja sila

25. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati 
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v 
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, 
lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno 
med koncedentom in koncesionarjem.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

26. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

 4. Začasen prevzem

27. člen
(začasen prevzem)

V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko 
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.

5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

28. člen
(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju 
javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim 
osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo 
dogovorjena drugačna odgovornost. 

6. Zavarovanje odgovornosti za škodo

29. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo 
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali 
drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.
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XVI. KONČNA DOLOČBA

30. člen
(začetek veljavnosti)

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

Številka: 414-06-0002/2008
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                  Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.        

Svet Mestne občine Velenje ja na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07- odl. US in 57/08) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08), je na 21. seji, dne 10. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah 

1. člen
V Odloku o komunalnih taksah (Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/05; v nadaljevanju: odlok) se v Tarifni številki 4 (uporaba javnega 
prostora) spremeni točka e) tako, da se glasi:

»e) - za uporabo parkirišč za osebna vozila, ki je označeno z oznako rezerviran za parkiranje določenega uporabnika - taksi, 
        1500 točk letno na posamezno vozilo.«

Doda se nova točka f.), ki se glasi:

»f) - za uporabo parkirišč za osebna vozila, ki je označeno z oznako rezerviran za parkiranje določenega uporabnika - avtošola, 
        3000 točk letno na posamezno vozilo.«

Ostale točke se preštevilčijo.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje, uporablja se od 01.01.2009 dalje. 

Številka: 015-02-0005/2004
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                  Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.        

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 10. 3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod (razširitev)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ZAZIDALNEM NAČRTU ZA GORICO - VZHOD (razširitev), ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku občine Velenje št. 8/91 (v nadaljnjem besedilu kratko: odlok o ZN).

2. člen
2. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 2. členom, ki se glasi:

»Del območja urejanja z oznako S4/24 za katerega je izdelan zazidalni načrt, je v prostorskih sestavinah dolgoročnega ptana Mestne 
občine Velenje (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 -
2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 -1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov 
dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 – Odlok je objavljen v Uradnem listu RS št. 21/90, 34/92, za 
dele bivše občine Žalec in Uradnem vestniku občine Velenje št. 17/88, 7/01 in 13/04) namenjeno stanovanjski gradnji.«
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3. člen
V 7. členu odloka o ZN se v prvem odstavku v celoti črta tretja alineja in se nadomesti z novo tretjo
alinejo, ki se glasi:
»Tretji sklop predstavlja območje južno od predvidenega objekta št. 2, ki je dokaj strmo južno pobočje z dvema obstoječima 
stanovanjskima objektoma in manjšim gospodarskim poslopjem. Dopustna je rekonstrukcija, nadzidava in dozidava obstoječih 
stanovanjskih objektov, porušitev obstoječega gospodarskega poslopja in novogradnja stanovanjskega objekta na pobočju med 
obstoječima stanovanjskima objektoma in predvidenim stanovanjskim objektom št. 2, ob zagotovitvi dostopa do novogradnje. 
Zaradi možnosti izvedbe dostopa iz obstoječe ceste med objektoma št. 1 in 2, do možnega stanovanjskega objekta južno od 
predvidenega objekta št. 2, je dopustno locirati predviden objekt št. 2 bolj proti vzhodu ali zahodu. Za umestitev v prostor možnega 
stanovanjskega objekta je potrebno pred izdelavo PGD projekta izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus). Na 
posebne strokovne podlage, si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okoije in prostor Mestne občine Velenje, ki je pogoj 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjskega objekta. Predviden objekt ni označen v grafičnih prilogah iz 1. 
člena tega odloka.«

4. člen
V celoti se črta  8. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 8. členom, ki se glasi:

» Pogoji za oblikovanje objektov:
Predvideni   objekti  se   morajo   izvajati  skladno  z urbanistično - arhitekturnimi pogoji, ki so predpisani v tem odlokom.
8.1. Enodružinski stanovanjski hiši, objekta št. 1 in 2:

Tlorisni gabarit objekta:    15,50 m x 10.00 m (tolerance +- 2,50 m);
Tloris predvidene garaže oz. kleti:     6,50 m x 7,70 m (tolerance +- 2,00 m);
Etažnost:     K+P+IP (dopustna dodatna klet ali garaža);
Streha:     dvokapna, naklon 35 stopinj;
Smer slemena:    vzporedno s plastnicami terena
     (dopustne so strešne line s strešinami enakega naklona);
Kritina:     črne barve - nesvetleča;
Dovoz, vhod:    za objekt št. 1 iz južne strani,
za objekt št. 2 iz severne strani;
Višinske kote:    prilagojene na koto dovozne ceste.«

8.2.  Enodružinska stanovanjska hiša GORICA - JUG, tip B, št. projekta 2971/B-PBV, ie predvidena na parcelah pod cesto: objekti 
3-4, 5-6, in 7-8 (dvojčki). Tipski projekt se lahko uporablja ni pa obvezen. Obvezni so naslednji urbanistično - arhitekturni pogoji:

Tlorisni gabarit:    13,20 m x 10.00 m (tolerance +- 2,50 m);
Etažnost:    K+P+IP (dopustna dodatna klet);
Streha:     dvokapna, naklon 35 stopinj;
Smer slemena:    vzporedno s plastnicami terena;
Kritina:     črne barve - nesvetleča;
Dovoz, vhod:    s severne strani;
Višinske kote;    prilagojene na koto dovozne ceste.

5. člen
V 9. členu odloka o ZN se v celoti črta zadnji odstavek odloka o ZN.

6. člen
(1)  V  12. členu odloka o ZN  se v prvem poglavju z naslovom  “12.1  Ceste”  v drugi alineji naslov bloka “V. Vlahoviča 53”  
nadomesti z novim naslovom bloka  “Goriška cesta 65”. 

(2) V 12. členu odloka o ZN se drugo poglavje z naslovom “12.2  Kanalizacija” v celoti črta  in se nadomesti z novim drugim 
poglavjem, ki se glasi:

“12.2  Kanalizacija:

Zasnova javne kanalizacije na obravnavanem območju je ločenega sistema (fekalna in meteorna kanalizacija). Vse odpadne vode 
(fekalne) kakor tudi padavinske vode iz objektov in iz ceste se vodijo v javno kanalizacijo. Pogoje in soglasje za priključitev na 
javno kanalizacijo bo podal upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja.”

7. člen
V celoti se črta 14. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 14. členom odloka o ZN, ki se glasi:

“Lega objektov št. 1. in 2. na zemljišču, pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav obstoječih objektov in gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih objektov so naslednji:
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- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje 
(skupaj z dozidavo) ne sme presegati 
60% površine gradbene parcele, ob  
upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega člena 
odloka,

-   odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje 
parcele najmanj 4,00 m (brez soglasja lastnika sosednje 
parcele);

-   dopusten je manjši odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele kot je 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če se s tem  
    strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru si mora 
investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika sosednje 
parcele;

-   izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke 
sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod pogojem, da si  
investitor novogradnje pridobi od lastnika sosednje 
parcele dokazilo o pravici graditi (lastninska, stvarna ali 
obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru si mora 
investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje;

Elementi za zakoličbo novih gradbenih parcel in stanovanjskih 
objektov–dvojčkov, objektov št. 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so podani v 
izvedbenem zazidalnem načrtu in jih je  potrebno upoštevati. 
Tlorisne tolerance lokacije objektov na terenu so +- 2,00 m, z 
upoštevanjem odmikov iz prejšnjega odstavka tega člena.” 

8. člen
V celoti se črta 15. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 
15. členom odloka o ZN, ki se glasi:

»Na območju ZN je poleg predvidenih stanovanjskih objektov 
dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (objektov 
za lastne potrebe, pomožnih infrastrukturnih objektov in 
postavitev urbane opreme). Pri postavitvi enostavnih in 
nezahtevnih objektov je potrebno obvezno upoštevati odmike, 
kot so predpisani v prvem odstavku 14. člena tega odloka.

Pri postavitvi enostavnih in nezahtevnih objektov je poleg 
pogojev glede odmikov od sosednjih parcel, obvezno upoštevati 
vsa ostala zakonska in podzakonska določila glede postavitve 
enostavnih in nezahtevnih objektov.

Na območju ZN so dopustne manjše dozidave, nadzidave 
ali rekonstrukcije obstoječih objektov in njihovih delov, ob 
doslednem upoštevanju odmikov od sosednjih parcel, kot 
so predpisani v prvem odstavku 14. člena tega odloka. Za 
vse posege na obstoječih objektih si mora investitor pridobiti 
posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) in si nanje 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.

Postavitev baznih postaj mobilne telefonije in velikih oglaševalnih 
panojev na območju ZN ni dopustna.«

9. člen
V celoti se črta 19. člen odloka o ZN  in se nadomesti z novim 
19. členom, ki se glasi:

»Investitorji objektov in komunalne infrastrukture na območju 
ZN morajo pri projektiranju in pri gradnji predvidenih objektov v 
celoti upoštevati določbe iz tega odloka o ZN in iz pridobljenega 

gradbenega dovoljenja za posamezne objekte.«

10. člen
V celoti se črta 21. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 
21. členom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt je na vpogled na pristojni službi Upravne 
enote Velenje in na Uradu za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«

11. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 
23. členom, ki se glasi:

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

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

Številka: 350-03-0003/2008-300 
Datum:  11. 3. 2009

                                                                                                 
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 
in 26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 10.3. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju  

(za dele območij urejanja R, ŠC, M in SP)
 1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o lokacijskem 
načrtu Stari jašek v Velenju, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 20-2005 z datumom 21. november 
2005, ter dopolnjen v Uradnem vestniku MOV št. 21/05, 30/06, 
1/08 in 19/08 (v nadaljevanju kratko: odlok o LN).

2. člen
V celoti se črta 6. člen odloka o LN in se nadomesti z novim 
sprememnjenim in dopolnjenim dopolnjenim 6. členom, ki se 
glasi: 

“Celotno ureditveno območje LN je deljeno na posamezna 
območja urejanja, ki so oblikovana glede na prevladujočo 
namembnost objektov in površin in kjer so dovoljeni temu 
ustrezni posegi v prostor:

A- OBMOČJE UREJANJA APS (A1 in A2):

Načrtovana je ohranitev obstoječih dejavnosti (avtoprevozništvo, 
servisiranje za lastne in javne potrebe, tehnični pregledi, prodaja 
avtomobilov, spremljajoče dejavnosti) s postopnim uvajanjem 
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dejavnosti, ki bodo dopolnjevale prevladujoče dejavnosti na 
celotnem ureditvenem območju Starega jaška.

RM- OBMOČJE MUZEJA PREMOGOVNIŠTVA IN 
INDUSTRIALIZACIJE (RM1 in RM2):

Načrtovana je postopna preureditev površin in objektov za 
namembnosti: 
• prevladujoče dejavnosti:
- centralni muzej premogovništva  in industrializacije na 

Slovenskem,
- izobraževalne in raziskovalne in s tem povezane 

dejavnosti,
• spremljajoče dejavnosti:
- stare obrti,
- lokali za obiskovalce (manjši gostinski lokali, prodajalne 

specializiranih izdelkov, manjši storitveni lokali in 
podobno),

- specializirane obrtne oziroma proizvodne delavnice, ki 
ne potrebujejo večjih zunanjih površin in so za prostor 
nevsiljive – sprejemljive,

- poslovne dejavnosti (poslovni prostori, večnamenski 
prostori),

- garažni objekti (večetažne garažne hiše),
- dejavnosti, ki bodo dopolnjevale obstoječe 
dejavnosti.

RP- OBMOČJE ZA PROIZVODNJO, OBRT IN POSLOVNE 
DEJAVNOSTI 
(RP1, RP2, RP3, RP4 in RP5):
 
Dovoljene so ureditve za potrebe razvoja obstoječih in novih 
proizvodnih, obrtnih in poslovnih dejavnosti. Dovoljene so 
postopne preureditve površin in objektov za nove namembnosti, 
ki naj jih območje dobi dolgoročno:
• centralni muzej premogovništva  in industrializacije na 

Slovenskem
• spremljajoče dejavnosti:
- proizvodne in obrtne delavnice, ki so za prostor nevsiljive 

– sprejemljive,
- poslovne dejavnosti,
- lokali za obiskovalce (manjši gostinski lokali, prodajalne, 

manjši storitveni lokali in podobno),
- nastanitvene kapacitete (dijaški oziroma študentski dom, 

manjši hotel),
- garažni objekti (večetažne garažne hiše),
- na območjih urejanja, ki mejijo na območje OZP je dovoljena 

tudi namembnost v povezavi z rekreacijo v naravnem 
okolju.

ŠC- OBMOČJE UREJANJA ŠOLSKEGA CENTRA:
 
Načrtovana je ureditev objektov in površin za potrebe šolskega 
centra in MIC-a.Na področjih namenjenih parkuiranju je 
dopustna izgradnja večetažnih garažnih objektov.

F- OBMOČJE UREJANJA FIRŠT - OBMOČJE ZA 
PROIZVODNJO, OBRT, IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVALNE 
IN POSLOVNE DEJAVNOSTI (F1 in F2):

Dovoljene so ureditve za potrebe razvoja obstoječih in novih 
proizvodnih, obrtnih izobraževalnih, raziskovalnih in poslovnih 

dejavnosti. Dovoljene so postopne preureditve površin in 
objektov za nove namembnosti, ki naj jih območje dobi 
dolgoročno. Na območju je dopustna odstranitev dotrajanih 
objektov ali njihovih delov (42F, del objekta 43F, 45F in 46F) ter 
izgradnja dodatnih parkirišč za potrebe predvidenih dejavnosti. 
Na območju F2 je dopustna gradnja nove trafo postaje.

E- OBMOČJE UREJANJA ELEKTRONIKE:

Načrtovana je ohranitev obstoječih dejavnosti, ter uvajanje 
novih dejavnosti, ki bodo v skladu s prevladujočimi dejavnostmi 
celotnega ureditvenega območja.

M- OBMOČJE UREJANJA MIZARSTVO:

Načrtovana je ohranitev obstoječe dejavnosti, dolgoročno pa 
uvajanje novih dejavnosti, ki bodo v skladu s prevladujočimi 
dejavnostmi celotnega ureditvenega območja.

SP- SKUPNE POVRŠINE ZA FUNKCIONIRANJE 
UREDITVENEGA OBMOČJA STAREGA JAŠKA:

To so dovozne ceste, parkirišča za osebne avtomobile in 
tovorna vozila, pešpoti in zelenice. Na območju je dopustna 
gradnja večetažnih garažnih in parkirnih objektov.

OZP- ODPRT ZELENI PROSTOR: 

Zeleni prehod v območje rekultiviranih ugrezninskih površin. 
Dovoljene so ureditve za rekreacijo in šport na zelenih površinah 
(zasaditev ter ureditev športnih in rekreacijskih zelenih površin. 
Natančne ureditve se določijo v posebnih strokovnih podlagah 
(lokacijski preiskus umestitve v prostor).”

3. člen
V  7.a členu odloka o LN se na koncu dodaja novi trije odstavek, 
ki se glasijo:

“ -  na ureditvenem območju na lokaciji “F1”:
dopustna je odstranitev nadstrešnic, prizidkov, začasnih 
objektov in arhitekturnih elementov, ki se ne skladajo s 
predvideno prenovo objekta Stare elektrarne v objekt namenjen 
znanosti in izobraževanju. Dopustna je odstranitev dotrajane in 
gradbeno neprimerne nadstrešnice in dozidave ob objektu z 
oznako 43F in F43.1 (na severozahodnem in severnem delu 
obstoječega objekta 43F);

 -   na ureditvenem območju na lokaciji “F2”:
dopustna je porušitev obstoječih začasnih skladiščnih objektov 
z oznako 42F, 45F in 46F zaradi prenove objekta Stare 
elektrarne (objekt 44R) v znanstveno izobraževalni objekt. 
Na lokaciji porušenih objektov je dopustna gradnja dodatnega 
parkirišča za potrebe znanstveno izobraževalnega objekta in 
njegovih dejavnosti. Na območju F2 je dovoljena gradnja nove 
električne trafo postaje (TP) za namene novega znanstveno 
izobraževalnega objekta in za vse sosednje poslovno proizvodne 
objekte na območju LN, ki bo nadomestila obstoječo, v požaru 
uničeno trafo postajo v objektu 44R.

-    v ureditvenem območju na lokaciji “RM1”:
pred objektom 44R (Stara elektrarna - predvidena prenova tega 
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objekta v znanstveno izobraževalni objekt) je na južni strani objekta 44R dopustna prenova obstoječega parkirišča v dvorišče oz. 
osrednji vhodni dvoriščni prostor v predviden prenovljen objekt (vhodni prostor, peš cona, zbirališčna večnamenska plpščad, 
zelene površine). Nadomestno parkirišče bo izvedeno na severni strani obravnavanega objekta.”

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

Številka: 403-03-01/2002-444 
Datum:                          
Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07- uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-
ZZavar-E in 80/08), prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07 in 104/08), 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter Soglasja k Sklepu o določitvi 
plačnega razreda direktorja javnega zavoda Galerija Velenje, ki ga je dne 12.2.2009 izdalo Ministrstvo za kulturo, izdaja župan Mestne občine Velenje 

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Galerije Velenje v plačni razred

1. 
Ta sklep določa uvrstitev delovnega mesta direktorice javnega zavoda Galerija Velenje, katerega ustanoviteljica je Mestna občina 
Velenje in je posredni upo¬rabnik proračuna Mestne občine Velenje, v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih 
v Prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07 in 104/08, v nadaljevanju: uredba).
Uvrstitev iz prvega odstavka tega člena je izvedena na podlagi kriterijev, določenih v Prilogi IV uredbe ter metodolo¬gije iz 6. člena 
uredbe.

2. 
Uvrstitev v plačni razred se izvede za delovno mesto direktorice javnega zavoda Galerije Velenje znotraj posameznega tipa osebe 
javnega prava.
Uvrstitev delovnega mesta direktorice javnega zavoda Galerije Velenje po posameznih tipih oseb javnega prava je naslednja:

Dejavnost: KULTURA
Pristojni minister: minister za kulturo

3.  
Pogodbo o zaposlitvi direktorice je treba uskladiti s tem sklepom.
Plača se direktorici obračunava in izplačuje na osnovi plačnega razreda iz tega sklepa.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne z dnem vpisa javnega 
zavoda Galerije Velenje v sodni register – z 29.1.2009.

Številka:  115-02-0003/2007-550
Datum: 6.3.2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 5. odstavka 11. �lena Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07- 
uradno pre�iš�eno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 80/08), prvega odstavka 
4. �lena Uredbe o pla�ah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 
46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 in 104/08), 37. �lena Statuta Mestne ob�ine Velenje 
(UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter Soglasja k Sklepu o dolo�itvi 
pla�nega razreda direktorja javnega zavoda Galerija Velenje, ki ga je dne 12.2.2009 izdalo Ministrstvo 
za kulturo, izdaja župan Mestne ob�ine Velenje  

S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Galerije Velenje v pla�ni razred

1.
Ta sklep dolo�a uvrstitev delovnega mesta direktorice javnega zavoda Galerija Velenje, katerega 
ustanoviteljica je Mestna ob�ina Velenje in je posredni uporabnik prora�una Mestne ob�ine Velenje, v 
pla�ni razred znotraj razponov pla�nih razredov, dolo�enih v Prilogi III Uredbe o pla�ah direktorjev v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 
112/07 in 104/08, v nadaljevanju: uredba). 
Uvrstitev iz prvega odstavka tega �lena je izvedena na podlagi kriterijev, dolo�enih v Prilogi IV uredbe 
ter metodologije iz 6. �lena uredbe. 

2.
Uvrstitev v pla�ni razred se izvede za delovno mesto direktorice javnega zavoda Galerije Velenje 
znotraj posameznega tipa osebe javnega prava. 
Uvrstitev delovnega mesta direktorice javnega zavoda Galerije Velenje po posameznih tipih oseb 
javnega prava je naslednja: 

Dejavnost: KULTURA 
Pristojni minister: minister za kulturo 

Šifra DM Tip osebe javnega 
prava 

Naziv javnega zavoda Ime delovnega 
mesta 

Razpon 
pla�nega 
razreda 

PLA�NI
RAZRED 

B017835 
Muzej/galerija 
(MUZ/GAL) Galerija  Velenje Direktorica 36-46 46

3.
Pogodbo o zaposlitvi direktorice je treba uskladiti s tem sklepom. 
Pla�a se direktorici obra�unava in izpla�uje na osnovi pla�nega razreda iz tega sklepa. 

4.
Ta sklep za�ne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne ob�ine Velenje, uporabljati pa se 
za�ne z dnem vpisa javnega zavoda Galerije Velenje v sodni register – z 29.1.2009. 

Številka:  115-02-0003/2007-550 
Datum: 6.3.2009 

Župan Mestne ob�ine Velenje 
Sre�ko MEH 
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 120 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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