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1. SKLEP o podpori izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
2. SKLEP o imenovanju članov v Svet Andragoškega Javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
4. SKLEP o imenovanju člana Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje
5. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
6. SKLEP o potrditvi investicijskega  programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda
7. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine, parc. št. 749/2, 

k.o. Škale
8. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne 

opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 

osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda Velenje

v Javni zavod Vrtec Velenje 
13. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin

v Mestni občini Velenje
14. ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
15. PRAVILNIK o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

javnih površin v Mestni občini Velenje
16. OBVESTILO o revalorizaciji povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje in 

komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora in vodovod Turnšek v KS Paka za leto 2010

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

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)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MOV št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 
28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel 

SKLEP
o podpori izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni 

Šoštanj
1.

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s potekom projekta 
Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj in njegovo izgradnjo v celoti 
podprl.

Gradnja bloka 6 je upravičena z okoljskega, gospodarskega in 
družbenega vidika ter bo pozitivno vplivala na trajnostni razvoj 
Šaleške doline ter širše okolice.

Blok 6 predstavlja stabilno in cenovno ugodno oskrbo Slovenije 
z električno energijo. S podporo investiciji dajemo tudi podporo 
in zahtevo po okoljski, ekonomski in socialni sanaciji posledic 
odkopavanja premoga ter proizvodnje električne energije.

2.
V Šaleški dolini bomo odkopavali premog in proizvajali 
električno energijo, če se bo hkrati izvajala tudi kvalitetna 
in celovita sanacija zraka, vode in tal ter se bodo sočasno 
odpirala nadomestna delovna mesta s pomočjo projektov, ki 
jih bodo podprli lokalne skupnosti, Premogovnik Velenje ter 
Termoelektrarna Šoštanj.

3.
Od investitorja Termoelektrarne Šoštanj ter skrbnika Holdinga 
Slovenske elektrarne pričakujemo, da bosta vodila projekt 
skladno s predstavljenim terminskim načrtom in blok 6 za 
poskusno obratovanje pripravila do konca leta 2014. Prav 
tako pričakujemo, da bosta najmanj enkrat letno oziroma po 
potrebi seznanjala lokalne skupnosti v Šaleški dolini s potekom 
izvedbe.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:
Datum: 2. februar 2010

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. 15/06, 26/07 in 18/2008) na  28. 
seji, dne 2. februarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP
 o imenovanju člana v Svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje

I.
V Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
se imenujeta:
- Mehmed Bečić
- Andrej Kuzman.

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

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

Številka: 032-03-1/2006-284                                                       
Datum: 2. februar 2010

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. 15/06, 26/07 in 18/2008) na  28. 
seji, dne 2. februarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Regijsko višje in visokošolsko središče
I.

V Svet javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče 
se imenujeta:
- Nada Zavolovšek Hudarin
- Katarina Praznik.

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

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

Številka: 032-03-1/2006-284                                                       
Datum: 2. februar 2010

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

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 28. 
seji, dne 2. februarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana Komisije za mladinska 

vprašanja Mestne občine Velenje 
 I.

V Komisijo za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje se 
do izteka mandatne dobe imenuje:
- Melita Kovač.

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

Številka: 032-03-01/2006-284                                                    
Datum: 2. februar 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena  Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006), 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/2008) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/2008) na 28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel 

SKLEP
o potrditvi investicijskega programa celovite 

oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini
1.

Svet Mestne občine Velenje pristopa k sofinanciranju izgradnje 
objektov v okviru kohezijskega projekta Celovite oskrbe s pitno 
vodo v Šaleški dolini in potrjuje investicijski program »Celovite 
oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini«.

2.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana občine, da 
podpiše pogodbo o sofinanciranju izgradnje  objektov tega 
projekta, morebitnih sprememb in dopolnitev, da sodeluje 
v vseh nadaljnjih postopkih ter da uvrsti projekt v NRP in 
proračun.

3.
Župan je dolžan  Svet Mestne občine Velenje sproti seznanjati 
s potekom aktivnosti in enkrat letno pripravtii pisno poročilo o 
napredovanju del.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-0016/2007-670
Datum: 2. februar 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena  Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in  obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006), 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik  MO Velenje, št. 10/2008) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/2008) na 28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel 

SKLEP
o potrditvi investicijskega  programa 

dograditve in obnove na sistemu odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda

1.
Svet Mestne občine Velenje pristopa k sofinanciranju izgradnje 
objektov v okviru kohezijskega projekta dograditve in obnove 
na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
potrjuje investicijski program »Dograditve in obnove na sistemu 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda«.

2.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše 
pogodbo o sofinanciranju izgradnje objektov tega projekta, 
morebitnih sprememb in dopolnitev, da sodeluje v vseh 
nadaljnjih postopkih ter da uvrsti projekt v NRP in proračun.

3.
Župan je dolžan Svet Mestne občine Velenje sproti seznanjati 
s potekom aktivnosti in enkrat letno pripraviti pisno poročilo o 
napredovanju del.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-0015/2007-670
Datum: 2. februar 2010

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 70. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/07) ter 
2. odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) na 28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-

Hrastovec k odtujitvi nepremičnine,
 parc. št. 749/2, k.o.  Škale

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje Krajevni skupnosti 
Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine parc. št. 749/2, 
poslovna stavba v izmeri 190 m2,  dvorišče v izmeri 572 m2, 
k.o. 957 Škale.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0092/2009-281
Datum: 2. februar 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l.RS 33/07 in 70/08 - ZVO – 1 B), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi – ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08 –odl.US, 76/08), 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 24. člen Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 08/09), 17.člena Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7., in 8. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07),  na 28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme na območju strnjene 

pozidave Zgornji Šalek v Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za  gradnjo komunalne opreme na območju strnjene 
pozidave Zgornji Šalek v Velenju (v nadaljevanju: program 
opremljanja), ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o. septembra 2009.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in 
omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo predstavlja kanalizacija 
za odvajanje komunalne odpadne vode, kanalizacija za odvod 
padavinske vode  in vodovod s pogoji priključevanja nanjo ter 

določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija opremljanja.
 Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene opreme
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno 

opremo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je: 
-  podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno 

infrastrukturo
-  podlaga za odmero komunalnega prispevka 

4. člen
(podatki o območju opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje strnjene  
pozidave Zgornji Šalek vsebuje vsebuje:
–  prikaz obstoječe komunalne opreme, na katero se bo 

predvidena oprema navezovala;
–  prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme 

na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek
–  obračunska območja posameznih vrst obstoječe in 

predvidene komunalne opreme;
–  obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 

komunalne opreme in po obračunskih območjih;
–  preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 

parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni 
vrsti komunalne opreme;

–  podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:
-  kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode
-  kanalizacijo za odvod padavinske vode
-  vodovod
Obračunska območja posamezne komunalne opreme s 
prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, 
ki so sestavni del programa opremljanja in prilogi 1.

5. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
–  se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe 

komunalne opreme;
–  se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba 

predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je 
predvidena v tekočem ali naslednjem letu;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja 
namembnost objekta;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje 
neto tlorisno površino objekta.

6. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega 
odloka temelji na projektu » Novogradnja kanalizacije Gorica – 
Zgornji Šalek, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. št. 67-KA/09-
PGD in idejnem projektu » Infrastruktura na območju strnjene 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

pozidave Zgornji Šalek v Mestni občini Velenje, BRP – Konstrukcijski biro Skornšek d.o.o. Velenje, št. 5659.

Na območje opremljanja Zgornji Šalek je predvidena gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode, kanalizacija za 
odvod meteorne vod in vodovodno omrežje.
 
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obravnavano območje je komunalno delno že opremljeno s cestno, vodovodno in električno infrastrukturo. 

8. člen
( obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme)

Obračunsko območje  za posamezno  komunalno opremo so:
- vodovod: obračunsko območje VO_1
- ceste: obračunsko območje CE_2
- javne  odprte in zelene površine: obračunsko območje JZ_2
- površine za ravnanje z odpadki: obračunsko območje RO_1

V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne 
opreme, se obračunska območja  razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskim območju, na 
katerega se objekt priključuje.

9. člen
(predvidena komunalna oprema)

Predvidena je gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode, kanalizacija za odvod meteorne vode, vodovod in ceste.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka ( Priloga 2)

Obračunsko območje za obstoječo infrastrukturo je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano 
komunalno opremo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje opremljanja strnjene pozidave Zgornji Šalek se 
nahaja v enem obračunskem območju za infrastrukturne objekte : kanalizacija (KA_1), ceste CE_2 in vodovod VO_1 ter zajema 
le eno geografsko in funkcionalno zaokroženo območje, kar izhaja iz krovnega dokumenta : Odlok o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Skupna površina stavbnih zemljišč na obračunskem območju je 70.500 m2. Površina zemljišč, na katerih so že postavljeni 
stanovanjski objekti znaša 24.600 m2, površina stavbnih zemljišč, predvidenih za novogradnjo pa znaša 24.500 m2. 
Stavbna zemljišča so prikazana v prilogi 2.

Neto tlorisna površina stavb znaša  obstoječih in predvidenih stavb je 10.000  m2.

11. člen
(skupni stroški investicije)

Skupni stroški investicije (Sij)

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju. 

Skupni stroški vrednosti investicije), ki se upoštevajo v programu opremljanja, so prikazani v tabeli 3.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Tabela 3: Skupni stroški investicije v komunalno opremo 

Komunalna oprema 
vrednost brez 
DDV

vrednost z 
DDV

1. Kanalizacija za komunalno odpadno  503.750 604.500 
2. Kanalizacija za padavinsko vodo 468.593 562.312 
3. Vodovodno omrežje 123.064 147.677 
4. Projektna in tehni�na dokumentacija 22.800 27.360 
  Nadzor, inženiring, oddaja del 20.000 24.000 

SKUPAJ 1.138.207 € 1.365.848 € 

12. �len
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture so zagotovljena iz kohezijskih sredstev v višini 
305.280,00 €, okoljske dajatve za obremenjevanje voda v višini 126.720,00 €, prora�una Mestne ob�ine
Velenje v višini 569.579,00 € in komunalnega prispevka v višini 269.579,00 €. 
Investitor zagotavlja finan�na sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture. 

13. �len
(Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture) 

Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture (OSij) 
Obra�unski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih 
s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive zavezance. Za dolo�eno obra�unsko obmo�je se 
obra�unski stroški izra�unajo tako, da se skupne stroške komunalne opreme zmanjša za ostale vire 
financiranja. 

Obra�unski stroški opremljanja za kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode znašajo 75.110 €, 
obra�unski stroški za meteorno kanalizacijo znašajo 224.312 €  in obra�unski stroški za vodovod 
znašajo 59.077 € . 

14. �len
(terminski plan) 

Izgradnja komunalne opreme na obmo�ju strnjene pozidave Zgornji Šalek bo potekala v ve� fazah: 

1. faza: gradnja kanalizacije 2010 in 2011 
2. faza: gradnja vodovoda 2012 do 2014 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

15. �len
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,5 : 0,5  
Faktor dejavnost j za  stanovanjske objekte 1, za ostale objekte je faktor od 0,7 do 1,3. 

Tabela 4: faktor dejavnost za ostale objekte: 

Klasifik. št. 
(CC-SI) 

Vrsta objektov Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3
1242 Garažne stavbe 0,7 
125
230

Industrijske stavbe 
Kompleksni industrijski objekti  

0,8
0,8

126
127

Stavbe splošnega družbenega pomena 
Druge nestanovanjske stavbe 

0,8
0,8

21
22

Objekti transportne infrastrukture 
Cevovodi, komun. omrežja in elektroenergetski vodi 

/
/

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as 0,7 
 Enostavni objekti 0,7 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 
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16. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za investicijo v predvideno kanalizacijo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov znašajo:  

Tabela 5: obra�unski stroški na enoto za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode 

Infrastruktura Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)
 Kanalizacija za odvod odpadne vode 1,53 7,51
 Kanalizacija za odvod meteorne vode 4,57 22,43
Vodovodno omrežje 2,41 12,31

17. �len
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za obstoje�o komunalno infrastrukturo) 

Ob�ina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje�o komunalno infrastrukturo, za katero so bile v 
programu opremljanja dolo�ene podlage, ki predvidevajo izra�un komunalnega prispevka za primarno in 
magistralno kanalizacijsko omrežje v obra�unskem obmo�ju KA_1, vodovod VO_1 in ceste CE_2. 

Tako izra�unani obra�unski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoje�e infrastrukture znašajo: 

Tabela 6: obra�unski stroški na enoto za obstoje�o infrastrukturo 

Obra�unsko obmo�je
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a

Stroški na m2neto tlorisne 
površine objekta 

KA_1 1,15 EUR 3,03 EUR 
VO_1 1,08 EUR 6,24 EUR 

18. �len
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljiš�a oziroma neto tlorisne površine objekta za 
dolo�eno komunalno opremo na obra�unskem obmo�ju so opredeljeni kot stroške magistralne, primarne 
in sekundarne komunalne opreme. 

Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljiš�a in neto tlorisne površine objekta za dolo�eno 
komunalno opremo na obra�unskem obmo�ju so: 

STROŠEK NA m2 STAVBNEGA ZEMLJIŠ�A ( 
EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta 
€/m2)

OBRA�UNSKO 
OBMO�JE Magistralna in 

primarna
oprema

Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj
Magistralna in 
primarna
oprema

Sekundarna
komunalna oprema Skupaj

KANALIZACIJA ZA 
ODPADNO VODO 1,15 1,53 2,68 3,03 7,51 10,54

KANALIZACIJA ZA 
METEORNO VODO   4,57 4,57 22,43 22,43
VODOVONO 
OMREŽJE 1,08 2,41 3,49 3,29 12,31 15,60

19. �len
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
Obra�unski stroški za obstoje�o infrastrukturo so upoštevani na dan 31.12.2008. 
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20. �len
(izra�un komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo in ob upoštevanju podlag za 
odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja dolo�a za investicijo obra�unskih stroškov v 
predvideno komunalno infrastrukturo in obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno 
infrastrukturo. 

Izra�un komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izra�una po naslednji formuli: 
KP (i) = (Aparcela �  Cp1 �  Dp) +  (Kdejavnost � Atlorisna �  Ct1 � Dt)

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o 
na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja 
objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih komunalnih prispevkov za predvideno in 
obstoje�o komunalno infrastrukturo. 

Zavezancem, ki so lastniki obstoje�ih stavb na obmo�ju opremljanja bo odlo�ba za pla�ilo komunalnega 
prispevka vro�ena po uradni dolžnosti. 

V. POSTOPEK ODMERE 

21. �len
Odlo�bo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero 
komunalnega prispevka predloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali na 
podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni 
dolžnosti. 

22. �len
(obro�no pla�evanje

Pla�ilo komunalnega prispevka lahko zavezanec poravna v enkratnem znesku oziroma v najve� 5. 
zaporednih mese�nih obrokih. Zavezanec mora za obro�no pla�ilo podati vlogo najkasneje v roku 8 dni 
od izdaje odlo�be. 

23. �len
S pla�ilom odmerjenega komunalnega prispevka ob�ina zagotavlja zavezancu priklju�itev na komunalno 
infrastrukturo v skladu s tehni�nimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne infrastrukture. 
Gradnjo priklju�kov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik 
objekta, ki ga priklju�uje. 
Priklju�evanje bo možno, ko je komunalni prispevek v celoti poravnan. 

VI. KON�NE DOLO�BE

24. �len
(dostop do podatkov ) 

Program opremljanja vklju�no s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne ob�ine Velenje.   

25. �len
(veljavnost)

Ta odlok za�ne veljati petnajst dni  po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob�ine Velenje.  

Številka: 352-05-0007/2009-670
Datum: 2. februar 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
osnovnih šol v Mestni občini Velenje  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 8/97, 6/98, 9/99, 20/04 in 1/08) se 15. člen 
spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Osnovno šolo upravlja svet osnovne šole, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev osnovne šole 
in predstavniki staršev.
Svet osnovne šole šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev osnovne šole
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev osnovne šole se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev šole
Če ima osnovna šola eno ali več podružničnih šol, se eden od 

štirih predstavnikov strokovnih delavcev šole izvoli izmed 
strokovnih delavcev, ki delajo na podružnični šoli.

- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 
delavcev

Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov iz naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci osnovne šole 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta osnovne šole na ustanovitveni seji izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z 
večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta osnovne 
šole je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu osnovne šole preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v osnovni šoli.«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 2. februar 2010
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
28. seji, dne 2. februarja 2010  sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU – Center za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda  CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje  (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 8/97, 6/98, 9/99, 20/04 in 1/08) se 15. člen spremeni tako, 
da se glasi:
»15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. 
Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki imata na podlagi 
določil 4. in 5. člena Sporazuma o določitvi kriterijev in delitvi 
premoženja med Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in 
Občino Šmartno ob Paki (Uradi vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 16/96 pravico do soupravljanja zavoda.
Pravica do soupravljanja zavoda se uresničuje preko sveta 
zavoda.
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev zavoda
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev zavoda
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje, Svet občine Šoštanj in Svet občine Šmartno ob Paki 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov iz posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno 
na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon 
in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 2. februar 2010
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96 in 36/00),  40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list 
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09 in 65/09) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 

Velenje
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/97, 22/06 in 3/08) se 16. 
člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. 
Svet zavoda šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev glasbene šole
- tri predstavnike staršev
Za predstavnike delavcev zavoda se voli:
- štiri predstavnike strokovnih delavcev šole
- enega predstavnika upravnih, administrativnih in tehničnih 

delavcev
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov iz posameznih občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci glasbene šole 
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga 
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda preneha s 
prenehanjem statusa učenca njihovih otrok v zavodu.«

2. člen
Točka 4 in 28. člen odloka se spremenita tako, da se glasita:

»4. Svet staršev

28. člen
Predstavnike staršev v Svet staršev volijo starši na roditeljskem 
sestanku. Mandat članov sveta staršev traja štiri leta oziroma 
preneha s prenehanjem statusa učenca v šoli. Ista oseba je 
lahko izvoljena v svet staršev dvakrat  zaporedoma. 
V svet staršev se volita po dva predstavnika iz naslednjih štirih 
oddelkov:
- Oddelek za inštrumente s strunami,
- Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala,
- Oddelek za inštrumente s tipkami,
- Oddelek za nauk o glasbi, petje, ples.
Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev 

zagotavlja šola. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
Naloge sveta staršev so opredeljene v zakonu (ZOFVI-H).«

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

Številka: 015-02-0009/2007-520
Datum: 2. februar 2010
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/1991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994, 45/I/1994, 8/1996, 31/2000 
in 36/2000), 40., 41., 42. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009 in 
65/2009), ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji seji 28. seji, 
dne 2. februarja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda 
Velenje v javni zavod Vrtec Velenje

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Vzgojnovarstvenega zavoda 
Velenje v javni zavod Vrtec Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/1997, 6/1998, 9/1999, 5/2000, 14/2003 
in 3/2008), se spremeni naziv odloka “Odlok o preoblikovanju 
Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec 
Velenje” v “Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Velenje”. 

2. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki 
staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov in sicer:
- tri predstavnike ustanovitelja
- pet predstavnikov delavcev vrtca
- tri predstavnike staršev.
Za predstavnike delavcev vrtca se voli izmed vseh zaposlenih 
delavcev vrtca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov posameznih naselij.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na 
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci in 
starši enot vrtca.
Člani sveta vrtca na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo 
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino 
glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta vrtca je ista 
oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
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Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca preneha s 
prenehanjem statusa njihovih otrok v vrtcu”.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.     
  
Številka: 015-02-0003/2008-530
Datum: 2. februar 2010
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 32. 33. in 36. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 
127/06-ZJZP), 12. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/08) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje ((UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 
26/07 in 18/08) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06) na svoji 28. seji, dne 2. februarja 2010 sprejel 
                                    

                                      ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 

za opravljanje urejanja in čiščenja javnih 
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 urejanja in čiščenja javnih površin (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,
• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih 

dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
• vrsta in obseg monopola,
• začetek in čas trajanja koncesije,
• viri financiranja javne službe,
• nadzor nad izvajanjem javne službe,
• prenehanje koncesijskega razmerja,
• način podelitve koncesije,
• 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:
• urejanje utrjenih javnih površin,
• pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, 
• urejanje in čiščenje zelenih javnih površin,

• vzdrževanje urbane opreme,
• vzdrževanje vodometov,
• vzdrževanje igral in
• izobešanje zastav.
(2) Urejanje utrjenih javnih površin obsega:
• letno vzdrževanje utrjenih javnih površin,
• zimsko vzdrževanje utrjenih javnih površin ter
• odstranjevanje kadavrov. 
(3) Pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin 
obsega: 
• ročno in strojno pometanje in čiščenje javnih utrjenih površin 

ter drugih površin skladno s standardom izvajanja,
• praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke,
• pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih in drugih 

površin in
• zbiranje in odvoz odpadkov iz utrjenih javnih in drugih 

površin ob prireditvah, v skladu s potrjenim programom 
občine.

(4) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:
• čiščenje zelenih javnih površin,
• košnjo trave in nego travnatih površin,
• varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
• sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego gredic in trajnic,
• nego dreves in odstranjevanje ter nadomeščanje bolnih in 

nevarnih dreves,
• postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih 

tabel,
• pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
• odstranjevanje kadavrov ter
• zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob 

prireditvah v skladu s potrjenim programom občine.
(5) Vzdrževanje urbane opreme obsega: 
• vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih ali dotrajanih 

košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, 
• vzdrževanje klopi, stojal za kolesa, ograj za pešce, betonskih 

konfinov, kovinskih stebričkov in pitnikov za vodo.
(6) Vzdrževanje vodometov obsega:
• redno čiščenje in vzdrževanje vodometov v rondojih in pri 

spomeniku.
(7) Vzdrževanje igral obsega:
• vzdrževanje, zamenjavo poškodovanih, dotrajanih ali 

nevarnih sestavnih delov ter redne letne preglede igral.
 (8) Izobešanje zastav obsega:
• nameščanje in snemanje zastav na drogove na javnih 

površinah v času praznikov in prireditev v skladu s potrjenim 
programom občine,

• vzdrževanje, hrambo in nadomeščanje zastav in
• vzdrževanje nosilcev za zastave.

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)

Utrjene javne in zelene površine so površine splošnega 
pomena, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo utrjene javne in zelene 
površine in varnost njihove uporabe.
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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. Vsaka oseba lahko vloži 
le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista 
oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) 
prijavi. 
(2)V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora 
prijavitelj dokazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet 

javne službe;
• da ima vsa dovoljenja za opravljanje javne službe;
• da zaradi kaznivega dejanja podkupovanja ni bil 

pravnomočno obsojen;
• da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
• da ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko 

določene dajatve; 
• da je finančno in poslovno sposoben za opravljanje javne 

službe;
• da ima ustrezna strokovna priporočila (minimalno eno 

potrjeno referenco);
• da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi 

kvalifikacijami in izkušnjami na področju izvajanja 
koncesije;

• da razpolaga z zadostnim obsegom ustrezne opreme in 
naprav oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga 
z vzdrževalno enoto v oddaljenosti do 30 km od sedeža 
občine, da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob 
vsakem času;

• da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo 
z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji 
osebi;

• da predloži skupni izvedbeni program urejanja in čiščenja 
javnih površin v občini z oceno stroškov (urejanje in 
vzdrževanje utrjenih javnih površin z zimsko službo, 
pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, 
urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, vzdrževanje 
urbane opreme, vodometov, vzdrževanje igral in izobešanje 
zastav);

• da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran 
in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, 
normativov in standardov;

 (3) Za izvajanje javne službe mora prijavitelj razpolagati 
najmanj z desetimi usposobljenimi delavci za operativno 
izvajanje del, za pripravo in vodenje del pa z najmanj enim 
strokovnjakom vsaj VI. stopnje ustrezne izobrazbe.

(4) Za ustrezno opremo za izvajanje javne službe se štejejo 
stroji in oprema za izvajanje urejanja in čiščenja javnih utrjenih 
površin z zimsko službo, za pometanje javnih površin in 
urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.

(5) Merila za izbiro koncesionarja so: 
- cena storitev, 
- dodatna kadrovska usposobljenost, 
- dodatna tehnična opremljenost. 

Merila morajo biti navedena v zgornjem vrstnem redu od 
najpomembnejšega do najmanj pomembnega.

V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

6. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar mora izvajati javno službo v skladu z zakoni 
ter podzakonskimi in občinskimi predpisi ter koncesijsko 
pogodbo. 

VI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA 

7. 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.

VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

8. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.

9. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 10 let.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

10. člen
(viri financiranja javne službe)

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

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE

11. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojni organ 
občinske uprave.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor 
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka. 

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

12. 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.

13. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
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• 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.

14. 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.

15. 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.

16. člen
(prevzem javne službe v režijo)

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

XI. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

17. člen
(javni razpis)

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

18. 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 ob smiselni uporabi 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.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 

19. 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. 

20. člen
(postopek izbire koncesionarja)

 (1) 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. 
(2) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva in 
zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

XII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

21. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo 
na podlagi predloga strokovne komisije iz  20. člena tega 
odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 

XIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE   
POGODBE

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

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan 
občine.

XIV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Prenos koncesije

23. 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

24. 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 
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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

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali 
drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.

XV. KONČNA DOLOČBA

29. člen
(začetek veljavnosti)

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

Številka: 414-06-0001/2009
Datum: 2. februar 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 61 in 62. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008-Odl. US in 
79/2009),  149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 
39/2006, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US, 112/2006 Odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1A, 70/2008), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO in 127/2006-ZJZP), in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 28. seji dne 2. februarja 2010 sprejel 

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih 

površin v Mestni občini Velenje

I. Splošne določbe

1. člen
(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine 
Velenje (v nadaljevanju: občine).

2. člen
(vsebina odloka)

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

službe,
• vrsta in obseg storitev javne službe 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 določil 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. 

4. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 
pomen:
1. utrjene javne površine so: poti za pešce, cone za pešce, trgi 

in ploščadi, okolica spomenikov, objekti kot so mostovi in 
nadhodi, podhod pod železniško progo v Pesju in parkirišča 
z dovoznimi cestami; 

2. zelene javne površine so: javni parki, drevoredi, nasadi 
in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih 
cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in 
spomenikih, rondoji, posamezne skupine dreves in rastišča 
posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje in 
otroška igrišča na javnih zelenih površinah;

3. druge površine so: občinske javne ceste, kolesarske steze in 
pločniki ob njih, državne ceste, kolesarske steze in pločniki 
ob njih, avtobusna izogibališča ter podhodi na območju, 
kjer se izvaja pometanje in čiščenje po standardu;
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4. urbana oprema so: koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, 
klopi, stojala za kolesa, ograje, betonski konfini, kovinski 
stebrički in pitniki za vodo;

5. vodometi so: vodometi v parku in rondojih; 
6. igrala so: igrala namenjena igri otrok na igriščih na javnih 

površinah;

II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 
službe

5. 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.
(5) Podrobneje se standardi storitev javne službe, ki jih mora 
zagotavljati koncesionar, določijo v pravilniku, ki ga sprejme 
občinski svet. 

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

6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
• urejanje utrjenih javnih površin,
• pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, 
• urejanje in čiščenje zelenih javnih površin,
• vzdrževanje urbane opreme,
• vzdrževanje vodometov,
• vzdrževanje igral in
• izobešanje zastav.
(2) Urejanje utrjenih javnih površin obsega:
• letno vzdrževanje utrjenih javnih površin,
• zimsko vzdrževanje utrjenih javnih površin ter
• odstranjevanje kadavrov. 
(3) Pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin 
obsega: 
• ročno in strojno pometanje in čiščenje javnih utrjenih površin 

ter drugih površin skladno s standardom izvajanja,
• praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke,
• pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih in drugih 

površin in
• zbiranje in odvoz odpadkov iz utrjenih javnih in drugih 

površin ob prireditvah, v skladu s potrjenim programom 
občine.

(4) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:
• čiščenje zelenih javnih površin,
• košnjo trave in nego travnatih površin,
• varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
• sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego gredic in trajnic,
• nego dreves in odstranjevanje ter nadomeščanje bolnih in 

nevarnih dreves,
• postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih 

tabel,
• pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
• odstranjevanje kadavrov ter

• zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob 
prireditvah v skladu s potrjenim programom občine.

(5) Vzdrževanje urbane opreme obsega: 
• vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih ali dotrajanih 

košev za odpadke in košev za pasje iztrebke, 
• vzdrževanje klopi, stojal za kolesa, ograj za pešce, betonskih 

konfinov, kovinskih stebričkov in pitnikov za vodo.
(6) Vzdrževanje vodometov obsega:
• redno čiščenje in vzdrževanje vodometov v rondojih in pri 

spomeniku.
(7) Vzdrževanje igral obsega:
• vzdrževanje, zamenjavo poškodovanih, dotrajanih ali 

nevarnih sestavnih delov ter redne letne preglede igral.
 (8) Izobešanje zastav obsega:
• nameščanje in snemanje zastav na drogove na javnih 

površinah v času praznikov in prireditev v skladu s potrjenim 
programom občine,

• vzdrževanje, hrambo in nadomeščanje zastav in
• vzdrževanje nosilcev za zastave.

7. člen
(urejanje in vzdrževanje utrjenih javnih površin)

Urejanje utrjenih javnih površin iz drugega odstavka 6. 
člena tega odloka izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim 
programom letnega in zimskega vzdrževanja utrjenih javnih 
površin na območju občine. Izvedbeni program vzdrževanja za 
prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev 
in potrditev strokovnim službam občine do 1. septembra 
tekočega leta. 
Vzdrževanje utrjenih javnih površin obsega:
a) pregledniško službo, 
b) vzdrževanje, krpanje in obnovo prometnih in ostalih utrjenih 

površin,
c) vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje meteornih 

voda, 
d) vzdrževanje objektov na javnih površinah,
e) intervencijske ukrepe, 
f) vzdrževanje in obnavljanje cestno prometne signalizacije 

ter
g) zimsko službo.

8. člen
(pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin)

Pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin iz 
tretjega odstavka 6. člena tega odloka izvaja koncesionar 
v skladu z izvedbenim programom pometanja in čiščenja 
javnih utrjenih in drugih površin na območju občine. Izvedbeni 
program za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje 
v uskladitev in potrditev strokovnim službam občine do 1. 
septembra tekočega leta. 
V mestnem in primestnem območju se zahteva višji standard 
pometanja in čiščenja javnih utrjenih in drugih površin. Območje 
je razdeljeno na več con. 

9. člen
(urejanje in čiščenje zelenih javnih površin)

Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin izvaja koncesionar 
v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja zelenih 
javnih površin na območju občine. Izvedbeni program za 
prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev 
in potrditev strokovnim službam občine do 1. septembra 
tekočega leta. 
V centru mesta se zahteva višji standard urejanja in čiščenja 
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zelenih javnih površin. Območje je razdeljeno na več con. 

10. člen
(vzdrževanje urbane opreme in vodometov)

Vzdrževanje urbane opreme in vodometov izvaja koncesionar 
v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja urbane opreme 
in vodometov na območju občine. Izvedbeni program za 
prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev 
in potrditev strokovnim službam občine do 1. septembra 
tekočega leta. 

11. člen
(vzdrževanje igral)

Vzdrževanje igral izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim 
programom vzdrževanja igral na območju občine. Izvedbeni 
program za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga posreduje 
v uskladitev in potrditev strokovnim službam občine do 1. 
septembra tekočega leta. Izvedbeni program mora upoštevati 
standarde, ki veljajo za otroška igrišča.

12. člen
(izobešanje zastav)

Izobešanje zastav v času praznikov in prireditev in vzdrževanje 
opreme za izobešanje zastav izvaja koncesionar v skladu z 
izvedbenim programom izobešanja zastav na območju občine. 
Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga 
posreduje v uskladitev in potrditev strokovnim službam občine 
do 1. septembra tekočega leta. 

13. člen
(skupni izvedbeni program urejanja in čiščenja javnih površin)
Posamezni izvedbeni programi iz 7. do 12. člena tega odloka 
morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom iz 5. člena tega 
odloka in se lahko združijo v skupni izvedbeni program urejanja 
in čiščenja javnih površin.

IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

14. člen
(evidence)

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

15. člen
(javna obvestila in naznanila)

Koncesionar mora uporabnike utrjenih in zelenih javnih površin 
v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju 
utrjenih in zelenih površin ter omejitvah uporabe.

V. Pravice in obveznosti uporabnikov

16. člen
(pravice uporabnikov utrjenih in zelenih javnih površin)

Utrjene in zelene javne površine so splošnega pomena in jih 
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo utrjene in zelene javne površine na 
območju občine.

17. člen
(obveznosti uporabnikov utrjenih in zelenih javnih površin)

Uporabnik utrjene in zelene javne površine mora pristojni 
strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti 
vsako poškodbo ali spremembo na utrjeni ali zeleni javni 
površini, ki lahko vpliva na varno uporabo utrjenih in zelenih 
javnih površin na območju občine.

VI. Viri financiranja javne službe

18. 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

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

javne službe)
Za izvajanje javne službe se namenijo določene utrjene in 
zelene javne površine na območju občine. Utrjene in zelene 
javne površine so last občine ter del javne lastnine. 

20. člen
(javno dobro)

(1) Utrjene in zelene javne 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 utrjeni in 
zeleni javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje 
vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in drugih 
napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega 
pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo utrjene in 
zelene javne površine v mestni občini.

VIII. Nadzor nad izvajanjem določil odloka

21. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni 
organ občinske uprave. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor 
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka. 
(3) Pristojna služba urada občine 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

22. člen
(objava in veljavnost odloka)

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

Številka: 414-06-0001/2009
Datum: 2. februar 2010
       

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 in 5. člena Odloka o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2010) na svoji 28. seji, dne 2. 
februarja 2010 sprejel

PRAVILNIK
o standardih storitev opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin v Mestni občini Velenje

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa okvirni standard urejanja in čiščenja javnih 
površin in obsega:
• urejanje utrjenih javnih površin
• pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin 
• urejanje in čiščenje zelenih javnih površin ter
• vzdrževanje urbane in druge opreme na javnih površinah. 

Ta pravilnik je obvezna priloga razpisne dokumentacije v 
postopku izbire koncesionarja za izvajanje javne službe.

2. člen
Urejanje in čiščenje javnih površin se izvaja z namenom da:
• se zagotovi čistoča javnih površin in urejen videz mesta,
• se zagotovi varnost uporabnikov javnih površin, 
• se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in 

varnostne lastnosti, 
• se preprečijo negativni vplivi odpadkov, odvrženih na javnih 

površinah,
• se zagotovi normalno uporabo javnih površin,
• se zagotovi normalno uporabo urbane in druge opreme,
• se izboljša kvaliteto bivanja v urbanem okolju,
• se ohranijo obstoječe zelene javne površine, zasaditve in 

drevnine ter
• se polepša izgled mesta in izboljša turistična ponudbo 

mesta.

3. člen
S storitvami javne službe se zagotavlja primeren standard 
urejanja in čiščenja javnih površin, kar se izraža v obsegu in 
pogostosti izvajanja posameznih storitev javne službe. 

4. člen
Občina vodi evidence javnih površin. Evidence vsebujejo 
podatke o vrsti javne površine in njeni velikosti. Za potrebe tega 
pravilnika se v evidencah pri posamezni javni površini vodi tudi 
oznaka cone, skladno s poglavji 3 in 4.
Koncesionar je dolžan koncendentu posredovati podatke za 
ažuriranje katastra javnih površin.
Evidence javnih površin bodo podlaga za kategorizacijo javnih 
površin.

2. UREJANJE UTRJENIH JAVNIH POVRŠIN

5. člen
Urejanje utrjenih javnih površin obsega letno in zimsko 
vzdrževanje.
Utrjene javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je 
omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo 
njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti in da se 

ohranja urejen videz utrjenih javnih površin.
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, 
z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno 
usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o 
cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega 
prometa, varstvu okolja in obveznostmi do sosedov ob javni 
površini. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih 
del zagotavlja koncedent.

Vzdrževanje utrjene javne površine se začne takoj po predaji 
v uporabo. Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko 
so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere 
za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, 
je koncesionar dolžan označiti in zavarovati s predpisano 
prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa 
in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in 
signalizacijo je koncesionar del dolžan umakniti takoj, ko ni več 
potrebna.

Pregledna karta utrjenih javnih površin je sestavni del tega 
pravilnika – PRILOGA I.

6. člen
2.1 Pregledniška služba
Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko 
vplivajo na utrjene površine in promet na njej ter preverjati 
(vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov utrjene površine. 
Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali 
zavarovalna dela na utrjenih površinah, ki jih je možno opraviti 
s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Preglednik mora 
poravnati posamezne prometne znake, odstraniti nedovoljeno 
postavljene znake, ročno očistiti rešetke za odtok vode, odstraniti 
manjše predmete in nanose, zavarovati nevarna mesta s 
prometno signalizacijo ter obrezati posamezne veje, ki segajo 
v profil utrjene površine. Podatke o ugotovitvah s pregledov in 
opravljenih delih je dolžna zapisovati v pregledniški dnevnik in 
hraniti na predpisani način ter jih posredovati koncedentu. 
O nedovoljenih posegih ali uporabi utrjene površine, je 
pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti 
koncedenta, pri večjih kršitvah pa tudi policijo ali inšpekcijo za 
ceste.
Pregledniška služba opravlja preglede utrjenih površin enkrat 
tedensko.
V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, 
ki lahko ogrožajo utrjene površine ali promet na njej, je treba 
pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled 
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko 
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost 
preglednika.
Pregledniška služba je dolžna vsaj enkrat mesečno pregledati 
objekte na javnih površinah, pri čemer je treba preveriti zlasti 
elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost 
in trajnost objekta ter varnost prometa.

7. člen
2.2 Redno vzdrževanje utrjenih javnih površin
Utrjene javne površine morajo biti vzdrževane tako, da je 
omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na 
prometnih utrjenih površinah ter varen peš promet na ostalih 
utrjenih javnih površinah, namenjenih pešcem (v nadaljevanju 
promet). 
Redno vzdrževanje utrjenih javnih površin, obsega popravila 
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lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam, posedkov in 
mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je 
to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, 
zamenjavo poškodovanih tlakovcev, robnikov ter popravila 
drugih podobnih poškodb.
Redno vzdrževanje utrjenih površin se izvaja tako, da:
• ne sme priti do izmeta, oz. izmeti niso dovoljeni,
• splošne neravnosti, v kolikor predstavljajo nevarnost za 

promet, niso dovoljene,
• provizorične krpe niso dovoljene,
• krpanje asfaltne obloge (sistem »lopata«) pri sanaciji lokalnih 

poškodb ni dovoljeno.
Poškodovani del utrjene javne površine je potrebno zarezati, 
izvesti izkop obstoječe konstrukcije in vgraditi novo, v ustrezni 
debelini in kvaliteti glede nosilnosti podlage kot zmrzlinske 
odpornosti.
Poškodbe utrjenih 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.
Peskanje peščenih poti se izvaja 1 x letno.
Za vzdrževalna dela se štejejo dela na površini do 50 m2.

8. člen
2.3 Redno vzdrževanje odvodnjavanja
Z območja utrjenih javnih površin mora biti omogočen odtok 
površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode 
in nanašanje naplavin na utrjene javne površine. 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 utrjenih 
površin zagotovljeno odvajanje vode.
Naprave za odvodnjavanje so vtočni objekti (jaški, požiralniki), 
betonske kanalete z rešetkami, asfaltne, betonske kanalete ali 
mulde s priključki na javni kanal ter propusti in zemeljski jarki.
Vzdrževanje obsega čiščenje in vzdrževalna dela naprav za 
odvodnjavanje.
Pesek iz peskolovov in kanalet se odstanjuje 1 x letno. 

9. člen
2.4 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega 
čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, 
poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in 
opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija 
in oprema na utrjenih površinah morata biti redno vzdrževani 
tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost 
ter da izpolnjujeta zahteve zakona o varnosti cestnega prometa 
in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
Obnova talne signalizacije se izvaja najmanj enkrat letno. 
Pleskanje ograj se izvaja enkrat na 5 let.

10. člen
2.5 Čiščenje utrjenih javnih površin
Utrjene javne površine se pometajo in čistijo skladno s 
standardom, določenem v poglavju 3. 

2.6 Odstranjevanje kadavrov
Odstranjevanje kadavrov se izvaja po postopku, določenim z 
zakonom.

11. člen
2.7 Redno vzdrževanje objektov na utrjenih javnih površinah

Objekti na utrjenih javnih površinah se redno vzdržujejo tako, 
da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo 
in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, 
funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti 
čiščenje:
• prostora neposredno okoli objekta,
• ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
• naprav za odvodnjavanje,
• naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža 

objekt ali promet,
in manjša popravila:
• poškodb utrjenih javnih površin (krpanje udarnih jam, 

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

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

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

konstrukcij.

12. člen
2.8 Intervencijski ukrepi
Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in 
delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi 
izrednih dogodkov na utrjenih javnih površinah. O izvajanju 
intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti 
koncedenta, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi 
policijo.

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 utrjene površine, ovire 
na utrjeni površini), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet 
ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb utrjene površine 
in večje materialne škode.
Če to ni mogoče, je dolžan:
• označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno 

signalizacijo,
• vzdrževati prometno signalizacijo, kadar je postavljena za 

daljše časovno obdobje
• izvesti nujne ukrepe za zavarovanje utrjene površine in 
• vzpostaviti prevoznost (prehodnost) utrjene površine, če je 

to možno.

13. člen
2.9 Zimska služba
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti in prehodnosti utrjenih javnih površin 
in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere 
nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in 
drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa z motornimi 
vozili in peš prometa. 

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se utrjene 
površine vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske 
službe. 
Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
• organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti 
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izvajalcev zimske službe,
• razpored pripravljalnih del,
• načrt javnih utrjenih površin z oznakami območij in izhodiščno 

mesto za izvajanje zimske službe (vzdrževalne 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,
• način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju 

utrjenih javnih površin.

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 utrjenih javnih površin in njene okolice (namestitev 

dopolnilne prometne
signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov)
• usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske 

službe.

Zaključna dela obsegajo zlasti dela.ki se nanašajo na :
• skladiščenje prometne signalizacije in opreme, posipnega 

materiala
• pripravo utrjenih javnih površin (odstranitev dopolnilne 

prometne signalizacije in odstranitev snežnih kolov). 
• pometanje peska z vozišč.
V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in 
nevarni deli utrjenih javnih površin posipajo proti poledici. Mesta 
in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske 
razmere, lego, naklon ter druge lokalne razmere.

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.

Šteje se, da je prevoznost utrjenih javnih površin, ki so 
namenjene prometu z motornimi vozili, zagotovljena, če višina 
snega ne presega 12 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme. Po končanem sneženju je potrebno sneg s površin 
odstraniti, če je višina snega 8 cm ali več.

Na javnih parkiriščih (parkirišča v modrih conah in parkirišča 
brez plačila parkirnine) se očistijo dovozne ceste in parkirna 
mesta. Očistijo se dostopi do parkomatov in intervencijske poti. 
Na ostalih parkiriščih se očistijo dovozne ceste.
V primeru obilnejših snežnih padavin je potrebno sneg odvoziti 
na lokacijo, ki jo določi MO Velenje. 

Prehodnost utrjenih javnih površin, ki so namenjene pešcem, 
se zagotavlja z odstranjevanjem snega in zaščito proti poledici. 
Sneg se prične odstranjevati, ko višina snega presega 12 cm. 
Po končanem sneženju je potrebno sneg z vozišča odstraniti, 
če je višina snega 8 cm ali več.
Na ploščadih in trgih se očistijo koridorji v širini najmanj 2,5 m. 
Titov trg se očisti v celoti. Očistijo se dostopi do javnih ustanov. 
Posebno pozornost je posvetiti klančinam, stopniščem in 

gladkim površinam.
Peš poti, ki se ne čistijo (sprehajalne poti) se ustrezno 
označijo.

Za izvajanje vzdrževanja utrjenih javnih površin mora 
koncesionar razpolagati z vzdrževalno enoto, ki omogoča 
vzdrževanje 180.000 m2 utrjenih površin. 
Lokacija vzdrževalne enote je lahko od sedeža občine oddaljena 
do 30 km, odzivni čas pa sme biti največ 30 minut do kraja 
intervencije. Za odzivni čas se šteje operativni odzivni čas.

3. POMETANJE IN ČIŠČENJE UTRJENIH JAVNIH IN DRUGIH 
POVRŠIN

14. člen
Utrjene javne in druge površine, kjer se izvaja pometanje in 
čiščenje so razvrščene v 5 con. Pometanje se izvaja izven 
obdobja zimske službe, čiščenje pa se izvaja skozi vse leto.
Pregledna karta utrjenih javnih in drugih površin je sestavni del 
tega pravilnika – PRILOGA II.

15. člen
3.1 Pometanje utrjenih javnih in drugih površin
Pometanje utrjenih javnih in drugih površin se izvaja v času 
izven zimske službe.
Pometanje je kombinacija strojnega pometanja (lahko tudi 
sesanja) in ročnega pometanja. Celotna površina v posamezni 
coni (razen označenih parkirnih mest) mora biti pometena v 
zahtevanih časovnih intervalih. Po pometanju mora biti površina 
čista, kar pomeni, da na njej ne sme biti odpadkov, blata, peska 
in listja. 
Cona A - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat 
tedensko. 
Cona B - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 
2 tedna. 
Cona C - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat 
mesečno. 
Cona D - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 
2 meseca.
Cona E - obsega površine, kjer je potrebno pometati 1 krat na 
4 mesece.

V coni A se na parkiriščih dovozne ceste pometajo 1 krat 
tedensko, parkirna mesta pa 1 krat na 2 tedna. 
V coni B se na parkiriščih dovozne ceste pometajo 1 krat na 2 
tedna, parkirna mesta pa 1 krat na mesec. 
V pokritih garažah se pometajo samo dovozne ceste.
Pometanje se izvaja z upoštevanjem predpisov o varnosti 
cestnega prometa.
Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri pometanju, mora biti 
skladno s predpisi.

16. člen
3.2. Čiščenje utrjenih javnih in drugih površin
Čiščenje obsega pobiranje odpadkov iz utrjenih javnih in drugih 
površin ter izpraznjevanje košev za odpadke in košev za pasje 
iztrebke. 
Na javnih cestah se čiščenje ne izvaja.

CONA A - Utrjene javne in druge površine v coni A se čistitijo vse 
dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih oz. dela prostih dneh. 
Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje se izvaja do 14. 
ure, odpadki, ki nastanejo v preostalem času, pa se odstranijo 
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najpozneje do 8. ure naslednjega dne. V slučaju urgence, je 
površine potrebno očistiti v roku do 2 ur v delovnem času. 

Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj 
so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure 
tekočega dne, v preostalem času pa najpozneje do 8. ure 
naslednjega dne.
Koše za pasje iztrebke  je potrebno izprazniti, ko so polni, ne 
glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti 
vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

CONA B - Utrjene javne in druge površine v coni B se čistitijo od 
ponedeljka do petka, razen ob praznikih oz. dela prostih dneh. 
Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje se izvaja do 14. 
ure, odpadki, ki nastanejo v preostalem času, pa se odstranijo 
najpozneje do 10. ure naslednjega dne. V slučaju urgence, je 
površine potrebno očistiti v roku do 2 ur v delovnem času. 

Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj 
so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure 
tekočega dne. 
Koše za pasje iztrebke  je potrebno izprazniti, ko so polni, ne 
glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti 
vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

CONI C in D - Utrjene javne in druge površine v conah C in D 
se čistitijo od ponedeljka do petka, razen ob praznikih oz. dela 
prostih dneh. Čistijo se tako, da na njih ni odpadkov. Čiščenje 
se izvaja do 14. ure. 
Koše, ki so polni, je potrebno izprazniti ne glede na to, kdaj 
so bili nazadnje izpraznjeni. Praznjenje se izvaja do 14. ure 
tekočega dne. 
Koše za pasje iztrebke je potrebno izprazniti, ko so polni, ne 
glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni. V njih morajo biti 
vedno na voljo vrečke za pasje iztrebke.

Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri čiščenju, mora biti skladno 
s predpisi.

17. člen
3.3 Prireditve
Za prireditve velja enak standard pometanja in čiščenja glede 
na cono, kjer se prireditev izvaja. Izvedbeni program pometanja 
in čiščenja javnih utrjenih in drugih površin mora obsegati 
tudi program del ob prireditvah, ki jih organizira koncedent. 
Koncedent predloži koncesionarju letni plan prireditev do 01.10. 
v tekočem letu za naslednje leto.

4. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH 
POVRŠIN

18. člen
Pregledna karta zelenih javnih površin je sestavni del tega 
pravilnika – PRILOGA III.
Glede na standard vzdrževanja so javne zelene površine v 
mestu in naseljih Mestne
občine Velenje razdeljene na več con. 

19. člen
4.1. Košnja zelenih javnih površin
Košnja javnih zelenih površin se izvaja v naslednjih conah:
Cona I zajema pomembne javne zelene površine in ulične 
zelene obcestne

pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka največ 
7 cm, košnja pa se izvaja skozi vse leto. Pokošena trava se 
odstrani.
Cona II zajema javne zelene površine in ulične zelene obcestne 
pasove, na
katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka največ 12 cm, 
košnja pa se izvaja skozi vse leto. Pokošena trava se odstrani.
Cona III zajema javne zelene površine, na katerih se košnja 
izvaja šestkrat krat letno. 
Cona IV zajema javne zelene površine, na katerih se košnja 
izvaja štirikrat letno. 
Cona V zajema javne zelene površine, na katerih se košnja 
izvaja dvakrat letno. 

Nekatere zelenice v conah III in IV se lahko s pisno privolitvijo 
koncendenta uredijo kot cvetoči travnik z robom 1,5m, ki mora 
biti pokošen v skadu s standardom za cono III.

20. člen
4.2. Spomladanska oskrba zelenic
Spomladanska oskrba zelenic se izvaja v conah I in II. Obsega 
prezračevanje in odstranjevanje polsti- sloja odmrlih rastlinskih 
delov, ki se nabirajo nad tlemi v travni ruši ter spomladansko 
gnojenje travne ruše z ustreznim dolgotrajnim gnojilom.

21. člen
4.3. Grabljenje javnih zelenih površin
V conah I in II se odstranita odpadlo listje in odpadle suhe veje 
takrat, ko količina odpadlega listja kvari izgled posamezne 
zelenice in je le-ta prekrita z odpadlim listjem.
Odzivni čas za grabljenje odpadlega listja in suhih vej je v CONI 
I 24 ur, v Coni II pa 48 ur.

22. člen
4.4. Oskrba gredic s sezonskim cvetjem
Oskrba gredic s sezonskim cvetjem obsega oskrbo enoletnic, 
dvoletnic, okrasnih čebulnic in gomoljnic.
Oskrba mora upoštevati pravila stroke, minimalno pa:
• obnovo gredic 2 krat letno,
• založno dognojevanje 2 krat letno,
• pletje in okopavanje 4 krat letno,
• zaščito pred boleznimi in škodljivci, 
• zalivanje po potrebi in
• zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.
Gostota zasajenih rastlin mora zagotavljati ob zasaditvi najmanj 
60% pokritost površine.

23. člen
4.5. Oskrba trajnic
Oskrba trajnic obsega oskrbo zelikavih trajnic, vrtnic in 
grmovnic.
Oskrba mora upoštevati pravila stroke, minimalno pa:
4.5.1 Zelikave trajnice
• pletje in okopavanje 3 krat letno,
• zaščito pred boleznimi in škodljivci 1 krat letno
• obnova zastirk in
• Zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.
4.5.2 Vrtnice
• vzdrževalno rez 1 krat letno,
• pletje in okopavanje 4 krat letno,
• založno gnojenje 1 krat letno za dobo 6 mesecev,
• zaščito pred boleznimi in škodljivci in
• zamenjavo poškodovanih, uničenih ali odtujenih rastlin.
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4.5.3 Grmovnice
4.5.3.1 Oblikovane grmovnice (topiari) : 
• oblikovna rez 1 krat letno in
• pletje 2 krat letno.
4.5.3.2 Prostorastoče grmovnice 
• pomlajevalna oz. vzgojna rez 1 krat na 5 let, ki obsega 

odstranjevanje mrtvih, obolelih in poškodovanih delov 
grmovnice, izrezovanje sortno netipičnih poganjkov, 
odstranjevanje koreninskih poganjkov, odstranitev poganjkov 
pod cepljenim mestom, redčenje pregoste rasti.

• pletje 2 krat letno.
4.5.3.3 Žive meje
• vzgojna rez s čiščenjem  1 krat letno,
• pletje 2 krat letno.

24. člen
4.6. Nega drevja 
Nega drevja obsega odstranjevanje potencialno nevarnih 
dreves in odstranjevanje potencialno nevarnih delov dreves.
4.6.1 Odstranitev in nadomestitev drevja

Po sedanjih podatkih stanja drevnine se planira odstranitev 60 
dreves letno, od tega 10 dreves do višine 5m, 28 dreves višine 
od 5 m do 10 m, 12 dreves višine od 10 m do 15 m in 10 dreves 
višjih od 15 m. Odstranjena drevesa se nadomestijo.

4.6.2 Vzgojna rez dreves – obžagovanje dreves
Vzgojna rez se izvaja na osnovi arborističnih principov nege 
drevnine in obsega:
• oblikovanje krošnje, ki se izvaja predvsem pri mladem 

drevju
• dvig krošnje
• vzdrževanje/čiščenje krošnje pri čemer se odstranijo 

mrtvi, umirajoči, fiziološko oslabljeni, okuženi, nalomljeni, 
prekrižani, deli vej, ter pregoste in slabo pritrjene veje.

• Redčenje krošnje pri čemer se odstrani do 15% sekundarnih 
in drobnejših živih vej z namenom presvetlitve krošnje, 
razbremenitve težkih vej in zmanjšanje upora proti vetru.

• Zmanjšanje posameznih delov krošnje pri čemer se odstrani 
največ 1/3 veje zaradi bližine stavbe ali zaradi motečih delov 
krošenj, ki rastejo na mejah parcel.

• Obnovitev krošnje starih dreves pri čemer se oblikuje krošnja 
na zdravih in močnih glavnih vejah.

Vzdrževanje glavnate oblike habitusa: vzgojna rez dreves, 
katerim so bile v preteklosti močneje prikrajšane glavne ogrodne 
veje ali so bila drevesa obglavljena.

Po sedanjih podatkih je planirano, da se letno izvede vzgojna 
rez na 515-ih drevesih in sicer na 70-ih drevesih, ki so visoka 
do 3m, 45-ih drevesih visokih 3-5m, 215-ih drevesih višine 5-
10m, 125 drevesih višine 10-15m in 60-ih drevesih višjih od 
15m.

25. člen
Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri urejanju in čiščenju zelenih 
javnih površin, mora biti skladno s predpisi.

4.7 Odstranjevanje kadavrov
Odstranjevanje kadavrov se izvaja po postopku, določenim z 
zakonom.

26. člen
4.8 Intervencije 
Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled 

in podobno, je koncesionar dolžan odpraviti poškodbe ali ovire 
na javni površini in o tem obvesti koncedenta.

5. VZDRŽEVANJE URBANE OPREME NA JAVNIH 
POVRŠINAH

27. člen
5.1. Vzdrževanje urbane opreme, razen košev za smeti in košev 
za pasje iztrebke, na javnih površinah, se izvaja po potrebi 
oziroma enkrat letno. Vzdrževanje zajema tudi zamenjavo 
poškodovanih ali uničenih sestavnih delov.
V primeru vandalizma na urbani in drugi opremi je potrebno 
zaradi zagotavljanja varnosti sanirati stanje v najkrajšem 
možnem roku.

5.2. Koši za smeti in koši za pasje iztrebke:
Koše za smeti in koše za pasje iztrebke je potrebno pregedovati 
sproti ob praznjenju. Poškodovane in uničene sestavne dele je 
potrebno zamenjati v roku 24 ur. Koše, ki so uničeni v celoti je 
potrebno zamenjati v najkrajšem možnem roku z enakimi. 

6. VZDRŽEVANJE VODOMETOV

28. člen
Vzdrževanje vodometov se izvaja kot redno vzdrževanje.

7. OTROŠKA IGRALA

29. člen
Otroška igrala morajo biti vzdrževana tako, da omogočajo 
varno igro otrok. Poškodovane ali obrabljene sestavne dele 
je potrebno v najkrajšem možnem roku nadomestiti z enakimi 
novimi. Igrala, ki niso varna, je potrebno izločiti iz uporabe, 
oziroma zavarovati tako, da ne pride do poškodb. Koncesionar 
mora pri vzdrževanju igral upoštevati predpise in standarde, ki 
veljajo za otroška igrišča.

8. ZASTAVE

30. člen
Skrb za zastave zajema izobešanje in pobiranje, pranje ter 
skladiščenje in nadomeščanje poškodovanih in manjkajočih 
zastav. 

9. KONČNA DOLOČBA

31. člen
Priloge I, II in III, ki so sestavni del tega pravilnika, so na vpogled 
na Uradu za gospodarske javne službe, objavljene pa so tudi 
na spletnih straneh Mestne občine Velenje.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Številka: 
Datum: 2. februar 2010
       

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

Na podlagi 12. on 13. člena Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
infrastrukturo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne 
občine Velenje ( Uradni vestnik MOV št. 13/2007, 10. člena Odloka   o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje lokacijskega načrta Vinska Gora - 2  (Uradni vestnik MOV št. 18/2008), 
10. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale – Hrastovec 
(Uradni vestnik MOV št. 22/2008), 17. člen a Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN 
“Lipa vzhod« v Velenju (Uradni vestnik MOV št. 18/2008), 17. člena Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega 
in dopolnjenega »ZN Obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas« v Velenju, 
(Uradni vestnik MOV št. 18/2008), 15. člena  Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije dela območja 
Bevč in Črnove v Velenju ( Uradni vestnik m20/2009) in 15. člena Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
kanalizacije Škale – jug ( Uradni vestnik MOV št. 14/2009) objavljamo

OBVESTILO
o revalorizaciji povprečnih stroškov 

opremljanja stavbnih zemljišč v MO Velenje 
in komunalnega prispevka za vodovod Vinska 

Gora in vodovod Turnšek v KS Paka 
za leto 2010

Mestna občina Velenje objavlja podatek o revalorizirani 
vrednosti za plačilo komunalnega prispevka  na podlagi indeksa 
rasti stroškov od 01.01.2009 do 31.12.2009 za »Gradbena dela 
– nizke gradnje in gradbeni inženirski objekti««, ki ga izdaja 
Gospodarska  zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala in znaša 100,02.

Prispevek za priključevanje na javno vodovodno omrežje 
Vinska Gora v KS Vinska Gora  in Vodovod Turnšek v KS Paka 
revalorizira in znaša v letu 2010  je 2.146,38 €.

Številka: 352-01-0002/2010
Datum:   15.01.2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 115 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%
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