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Številka: 22/200817. december 2008

Ur. vestnik št.22/08

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 ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in ministra ter 
prenehanju mandata člana sveta

2. SKLEP o imenovanju člana v svet zavoda Mladinski center Velenje
3. SKLEP o prenehanju družbe TRC  Jezero, d.o.o. in izbrisu družbe iz sodnega registra 
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
5. SKLEP 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

6. SKLEP o sprejemu Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč  in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje lokacijskega 
načrta Vinska Gora - 2 

8. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec

9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča

10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« 

11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Velenje 

13.  LETNI PROGRAM športa v Mestni občini Velenje za leto 2009
14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
15. OKVIRNI PROGRAM dela Sveta MOV za leto 2009
16.  SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Festivala Velenje v plačni razred

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US in 76/2008) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 19. seji, dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana 

občinskega sveta in ministra ter prenehanju 
mandata člana sveta

I.
Zaradi nezdružljivosti funkcij ministra in člana občinskega sveta 
preneha mandat članu sveta dr. Mateju Lahovniku.                   

II.
Občinska volilna komisija naj na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 
LDS.

III.
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-02/2006
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) na 
19. seji, dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana v svet zavoda Mladinski 

center Velenje
I.

V svet zavoda Mladinski center Velenje se imenuje:
1. Mitja Kontič, rojen 2. 9. 1988, 
    s stalnim bivališčem Koroška cesta 33 a, Velenje.

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

Številka: 032-03-01/2006-284
Datum:  17. 12. 2008
        

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 MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 19. seji dne 16. 
12. 2008 sprejel naslednji 

SKLEP
o prenehanju družbe TRC  Jezero, d.o.o. in 

izbrisu družbe iz sodnega registra 
       1. 
Svet Mestne občine Velenje soglaša s prenehanjem družbe 
TRC Jezero, d.o.o.

                    2. 
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše vse 
sklepe, ki so potrebni za prenehanje družbe in vložitev predloga 
za izbris družbe iz sodnega registra. 

                                              3. 
Sklep začne veljati takoj po sprejemu.

Številka:  350-01-0002/2003-285
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 3. odstavka 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/07 in 94/07), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 17.a. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2008 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/07, 01/08 in 08/08) 
na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje 

za leto 2008 
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/07, 15/07, 01/08, 03/08, 06/08, 11/08 
in 18/08; v nadaljevanju Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. 
člena Sklepa tako, da se glasi:

»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2008 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 11.156.266,85 
EUR.« 

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določila 11. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/2008) na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
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 
1. člen

Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: občina) sprejme 
odločitev 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 v obliki 
pogodbenega (koncesijskega) javno-zasebnega partnerstva.

2. člen
Občinski svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da 
prične s postopki priprave akta o javno-zasebnem partnerstvu.

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

Številka: 414-06-0002/2008
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

 Svet Mestne občine Velenje je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel 

SKLEP
o sprejemu Občinskega programa varnosti 

Mestne občine Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejema Občinski program 
varnosti Mestne občine Velenje.

II.
Občinski program varnosti Mestne občine Velenje je priloga 
tega sklepa.

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

Številka: 080-07-0001/2008-690
Datum:  17. 12. 2008
        

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, ZORed) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 19. seji Sveta Mestne občine Velenje dne 
16.12.2008, sprejel 

O B � I N S K I  P R O G R A M  V A R N O S T I  

1. UVOD 

Ob�inski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljen strateški dokument, v katerem so 
opredeljena izhodiš�a za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev Mestne ob�ine
Velenje (v nadaljevanju MOV). Namen OPV je na�rtno zagotavljati kvaliteto javnega prostora v MOV. 
Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo ob�anov z okoljem, kjer živijo in delajo, ter z 
okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo 
javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so ob�inske ceste, ulice, parki in drugi 
odprti prostori varni, �isti in urejeni.  

OPV zato predstavlja pomemben in izhodiš�ni dokument za podro�je delovanja medob�inskega 
redarstva. V OPV so opredeljena izhodiš�a za zagotavljanje varnosti v ob�ini, cilji in ukrepi za 
zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne službe za dosego želenih ciljev ter 
opredelitev finan�nih posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za vzpostavitev in 
delo medob�inskega redarstva ter za sodelovanje s Policijo in drugimi subjekti varnosti pri 
zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in mira.  

OPV MOV obsega en strateški cilj in 4 operativne cilje. Skupaj obsega 33 ukrepov, ki na celovit na�in
urejajo oziroma zagotavljajo kvaliteto javnega prostora v MOV. 
OPV MOV je isto�asno tudi program dela ob�inskih redarjev oziroma medob�inskega redarstva, ki je 
zasnovan razvojno tako, da se ga vsako leto dopolni s preveritvijo varnostnih tveganj in potrebami 
varnosti, ter ukrepi za doseganje zadanih ciljev v skladu z razpoložljivimi finan�nimi sredstvi, ki jih 
MOV namenja za to podro�je dela.  

2. IZHODIŠ�A

Obseg in kvaliteto varnosti javnega prostora v MOV zagotavljajo: policija, inšpekcijske službe, 
medob�insko redarstvo, služba za zaš�ito in reševanje, gasilci in podjetja za zasebno varovanje.  
Policija je tisti subjekt v MOV, ki na najbolj neposreden na�in zagotavlja oziroma skrbi za javno 
varnost in javni red v MOV, medob�insko redarstvo pa bo s svojo prisotnostjo in opazovanjem na 
terenu policijo obveš�alo o varnostno zanimivih dogodkih. Ob neposredno ogroženem življenju ljudi pa 
skladno z zakonom tudi ukrepalo.  
Izhodiš�e za vzpostavitev in zagotavljanje obsega in kvalitete varnosti javnega prostora oziroma 
ustreznega stanja javne varnosti in javnega reda v MOV so pravno - sistemski in organizacijski ukrepi.  

Zato je MOV za zagotavljanje kvalitete varnosti javnega prostora vzpostavila medob�insko redarstvo, 
ter sprejela pri�ujo�i OPV z oceno varnostnih razmer MOV, ki je bila pripravljena na podlagi ocene 
varnostnih razmer, ki jo je pripravila Policijska postaja Velenje. 

2.1   Ocena varnostnih razmer v Mestni ob�ini Velenje 
Ocena varnostnih razmer je bila izdelana na podlagi ocene varnostnih razmer, ki jo je pripravila 
Policijska postaja Velenje za obmo�je mesta in KS Vinska Gora in na podlagi letnega poro�ila PP 
Velenje za leto 2007. Ocena vsebuje le posnetek stanja in ugotovitev varnostnih tveganj medtem, ko 
bodo ukrepi za obvladovanje in izboljšanje stanja lokacijsko in terminsko vsebovani v poglavju 
»Aktivnosti in ukrepi za doseganje strateških ciljev«. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

I. POSNETEK STANJA  

1. Zbir podatkov za analizo 
Ocena varnostnih razmer je pripravljena na podlagi statisti�nih podatkov, ki jih je zbrala Policijska 
postaja Velenje v letnem poro�ilu 2007 za obmo�je Policijske postaje Velenje in oceni varnostnih 
razmer za obmo�je MOV. V oceno varnostnih razmer so vklju�ena tudi varnostna priporo�ila ob�anov,
ki so jih preko svojih predstavnikov posredovali medob�inskemu redarstvu. Prav tako so v oceni 
vklju�ena priporo�ila SPV MOV. 

2. Operativni ogled obmo�ja Mestne ob�ine Velenje 

MOV obsega dobrih 83 km² površine, na kateri živi 34.000 prebivalcev. MOV je razdeljena na 19 
krajevnih skupnosti in mestnih �etrti. Kar 80% prebivalstva živi na obmo�ju mesta Velenje.  

Najve� glavnih varnostnih problemov se pojavlja v samem strnjenem delu mesta, �eprav posamezni 
primeri kažejo, da pri na�rtovanju varnostnih ukrepov ne gre pozabiti tudi na ostala naselja in zaselke. 
Le – ti so pretežno ruralni, vendar zaradi hitre rasti prebivalstva in za slovenske razmere relativno 
dobrega gospodarskega položaja, vse hitreje preraš�ajo v strnjena naselja, kjer prihaja tudi do 
gostitev varnostno problemati�nih pojavov.  

Mesto lo�uje glavna tranzitna cesta, ki povezuje Koroško regijo z osrednjim delom države. Ta cesta je 
zaradi obremenjenosti in poteka po »kanjonskem« terenu tudi med najbolj kriti�nimi v RS tudi po 
številu smrtnih žrtev. Razmere na njej bo težko obvladovati vse do izgradnje avtoceste, ki pa je šele v 
fazi na�rtovanja trase. Druga problemati�na cesta poteka iz mesta proti ob�ini Šoštanj do ob�ine
Šmarno ob Paki, ki je prav tako na seznamih »�rnih to�k«. Tudi v samem mestu so odseki teh dveh 
prometnic med najbolj problemati�nimi. Mesto Velenje meji na severu na Mislinjo in Slovenj Gradec, 
na vzhodu na Dobrno, na jugu na Žalec, na zahodu pa na Šoštanj, Polzelo in Šmarno ob Paki. Poleg 
prometne problematike na glavnih prometnicah, se le te uporabljajo tudi za pretok kriminala, kjer 
izstopa predvsem povezava proti Žalcu, pogosto pa tudi proti Mislinji in Šoštanju.  
Mesto je industrijsko izredno razvito, zaradi �esar se  ponaša tudi z ve�jim številom športnih klubov, ki 
kotirajo v sam slovenski in tudi evropski vrh, zaradi �esar smo pogosto gostitelji ve�jih športnih 
prireditev, hkrati pa so te prireditve (tekma za evropski pokal v skokih, turnirji v tenisu, namiznem 
tenisu in rokometu) povezane tudi s kršitvami javnega reda in miru oz. tveganji zanj.  

Velenje je tudi turisti�no usmerjeno mesto, zaradi �esar je pogosto prireditelj ve�jih turisti�nih 
prireditev (no� ob jezeru,  prireditev Pika Nogavi�ka…), ki prav tako zaradi ve�jega števila 
obiskovalcev pomenijo varnostno tveganje. 

3. Pregled organiziranosti MOV in delovanja posameznih služb znotraj nje 
MOV predstavlja in zastopa župan Sre�ko Meh.
Ob�inska uprava je organizirana po slede�ih uradih: 

� Urad župana in splošnih zadev,
opravlja strokovne, organizacijske in koordinacijske naloge vezane na župana in direktorja ob�inske
uprave, naloge s podro�ja promocije ob�ine, odnosov z javnostmi, regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja ob�ine ter ostale naloge, ki so klju�nega pomena za razvoj ob�ine.
Na podro�ju splošnih zadev skrbi za usklajevanje posameznih projektov, upravljanje in vzdrževanje 
ob�inskih objektov ter varovanja premoženja, ureja premoženjske zadeve, zagotavlja opravljanje 
nalog glavne pisarne, zagotavlja podporo za opravljanje nalog ob�inske uprave z informacijsko 
tehnologijo, vodi evidenco sklenjenih pogodb, skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti 
poslovanja ob�inske uprave, skrbi za delovanje ob�inskega sveta, za izvajanje volilnih opravil, daje 
pravna mnenja in stališ�a, sestavlja predloge pogodb, sodeluje pri pripravi splošnih aktov, ureja 
kadrovske zadeve ter  izvaja strokovne in tehni�ne naloge na podro�ju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesre�ami na podro�jih civilne zaš�ite in reševanja ter požarne varnosti.  
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno tehni�ne naloge za pravilno in pravo�asno izvajanje 
investicij z njegovega podro�ja, smotrne in gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravljanja in 
vzdrževanja objektov za namene izvajanja splošnih dejavnosti. 
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� Urad za javne gospodarske službe,
opravlja strokovne, razvojne, pospeševalne in upravne naloge, ter zagotavlja pogoje in nadzor za 
razvoj za podro�ja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in �iš�enja odpadnih in padavinskih voda, ravnanja 
s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališ�, javne 
snage in �iš�enja javnih površin, urejanja in vzdrževanja javnih prometnih površin, javnih zelenih 
površin, pregledovanje, nadzorovanje in �iš�enje kurilnih naprav, dimnih vodov in zra�nikov zaradi 
varstva zraka, oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom, urejanja in vzdrževanja javnih sanitarij, 
urejanja pokopališ� in pokopališke ter pogrebne dejavnosti, izobešanja zastav ob javnih površinah, 
javne razsvetljave, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, upravljanja s parkiriš�i, odvoza 
nepravilno parkiranih vozil, vodnega gospodarstva ter energetike.  
Urad predlaga standarde in normative za izvajanje gospodarskih javnih služb in prometa ter skrbi za 
njihovo izvajanje, predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih 
javnih služb, vodi strokovni nadzor v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komunalnih 
infrastrukturnih objektov in naprav, pripravlja predloge za dolo�anje prometne ureditve v ob�ini, 
spremlja problematiko na podro�ju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, sodeluje in koordinira naloge z državnimi organi in drugimi institucijami na podro�ju 
gospodarskih javnih služb, komunalne, cestno prometne infrastrukture in energetike. 

V okviru urada se v obliki režijskega obrata izvajajo naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljiš�i ter 
sodelovanje pri vodenju in izvajanju aktivne zemljiške politike. Urad predlaga prioritete opremljanja 
stavbnih zemljiš�, skrbi za pripravo investicijskih programov in programov opremljanja stavbnih 
zemljiš�, opravlja strokovne in druge naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljiš�a, opravlja strokovne in upravne naloge v zvezi z odmero komunalnega prispevka, sodeluje pri 
vodenju postopkov uveljavljanja predkupne pravice ob�ine ter opravlja druge naloge, ki so povezane z 
urejanjem zadev v zvezi s stanovanjsko politiko in z gospodarjenjem s stavbnimi zemljiš�i.

� Urad za negospodarske javne službe,
opravlja strokovne, razvojne, pospeševalne in upravne naloge ter zagotavlja pogoje in nadzor za 
razvoj za podro�ja predšolske vzgoje in varstva otrok, izobraževanja, sociale, osebne pomo�i, 
zdravstva, lekarniške dejavnosti, kulture, glasbene vzgoje, športa, rekreacije, mladine, knjižni�ne
dejavnosti, zagotavlja izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni, pospeševanja 
raziskovalne in inovativne dejavnosti, ter skrbi za kulturno dediš�ino.  
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno tehni�ne naloge za pravilno in pravo�asno izvajanje 
investicij z njegovega podro�ja, smotrne in gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravljanja in 
vzdrževanja objektov za namene izvajanja družbenih dejavnosti. 

� Urad za okolje in prostor SAŠA (hkrati je tudi organ skupne ob�inske uprave), 
pripravlja in vodi izdelavo strategijo prostorskega razvoja ob�ine in izvedbenih prostorskih aktov, 
pripravlja in vodi postopke za sprejem podrobnejših meril in pogojev urejanja prostora, na�rtuje, 
pripravlja ter vodi postopke za razvoj rabe prostora ter prostorske ureditve ter za dolo�anje pogojev 
prostorskega na�rtovanja in umeš�anja objektov v prostor v skladu z zakonom ter usmeritvami 
strategije prostorskega razvoja Slovenije in regionalno prostorsko zasnovo.  
Vodi predpisane zbirke prostorskih podatkov, spremlja stanje na podro�ju urejanja prostora, pripravlja 
poro�ila o stanju na podro�ju urejanja prostora, izdeluje lokacijske informacije, sodeluje pri vodenju 
postopkov za uveljavljanje predkupne pravice ob�ine, izdeluje soglasja in mnenja glede na�rtovanih 
posegov v prostor, analizira podatke o predvideni rabi prostora ter vodi evidenco o rabi in posegih v 
prostor iz pristojnosti ob�ine, sodeluje pri urejanju prometa, pri vodenju postopkov za usklajeno 
opremljanje javnih površin z urbano opremo, pri vodenju postopkov planiranja in izvajanja ukrepov na 
podro�ju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena in ohranjanja narave.  
Urad opravlja naloge geografskega informacijskega centra in v ta namen na podro�ju geoinformatike 
pridobiva, obdeluje in posreduje podatke.  
V okviru urada se izvaja nadzorna služba za varstvo okolja. Urad organizira ter spremlja delovanje 
ekološkega informacijskega sistema ter obveš�a javnost o onesnaženju okolja. 
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� Urad za gospodarstvo in finance, 
pripravlja prora�un, spremembe in dopolnitve prora�una, zaklju�ni ra�un prora�una ter poro�ila o 
realizaciji prora�una, skrbi za izvrševanje prora�una, zagotavlja strokovno pomo� pri sprejemanju in 
izvrševanju ob�inskih aktov s podro�ja javnih financ, vodi ra�unovodstvo prora�una ter pripravlja 
analize in finan�na poro�ila, opravlja finan�no ra�unovodska opravila za neposredne in posredne 
prora�unske uporabnike, pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco ob�ine ter skrbi za gospodarno 
ravnanje z ob�inskim premoženjem.  
Urad na podro�ju gospodarskih zadev pripravlja strategijo razvoja ob�ine ter programske usmeritve in 
programe razvoja posameznih dejavnosti s podro�ja gospodarstva in malega gospodarstva, skrbi za 
njihovo realizacijo, pripravlja strokovne podlage za dodeljevanje sredstev državnih pomo�i za podro�je
malega gospodarstva.   
Urad opravlja tudi strokovne, razvojne, pospeševalne in upravne naloge s podro�ja kmetijstva, 
gozdarstva, veterine, lova, ribolova ter naloge s podro�ja turizma, pripravlja programe razvoja in 
zagotavlja pogoje za razvoj teh podro�ij, izvaja dolo�ila predpisov na podro�ju zaš�ite živali, sodeluje 
pri izvrševanju predpisov, ki urejajo elementarne nesre�e in odpravljanju posledic le teh in sodeluje pri 
pripravi prostorskih planskih aktov ob�ine.

� Urad za stanovanjsko gospodarstvo,
opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge, ki se nanašajo na stanovanja in stanovanjsko 
poslovne prostore, pripravlja predlog na�rta stanovanjske politike ob�ine, ureja zadeve v zvezi s 
posameznimi kategorijami stanovanj, s katerimi razpolaga ob�ina, skrbi za gospodarjenje s poslovnimi 
prostori, ter opravlja druge naloge, ki so povezane z urejanjem zadev v zvezi s stanovanjsko politiko. 
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno tehni�ne naloge za pravilno in pravo�asno izvajanje 
investicij z njegovega podro�ja, smotrne in gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravljanja in 
vzdrževanja objektov ter zemljiš� oziroma izvajanje nadzora nad njihovo uporabo. 

� Notranja revizijska služba,

izvaja naloge, ki se nanašajo na notranjo revizijo finan�nega poslovanja Mestne ob�ine Velenje in 
uporabnikov, katerih ustanovitelj je Mestne ob�ina Velenje ter ostalih uporabnikov prora�unskih 
sredstev ob�ine v delu, ki se nanašajo na ob�inski prora�un.

4. Pregled obstoje�ih aktov, dokumentov in drugega gradiva, ki se nanašajo na vzpostavljanje 
medob�inskega redarstva po novem zakonu  

MOV je prvi odlok o ustanovitvi skupnega organa ob�inske uprave sprejela v letu 2003. Prve ob�ine
ustanoviteljice so bile Gornji Grad, Ljubno, Lu�e, Mozirje, Nazarje, Sol�ava, Šmartno ob Paki, Šoštanj 
in Mestna ob�ina Velenje. Zaradi sprememb v državni zakonodaji in priklju�itvi novih ob�in
ustanoviteljic je bil v letu 2007 sprejet nov Odlok o ustanovitvi skupnega organa ob�inske uprave 
Medob�inski inšpektorat, upoštevajo� vse spremembe. Tako sta se ostalim ob�inam ustanoviteljicam 
pridružili še Ob�ina Braslov�e in Ob�ina Re�ica ob Savinji.  
V okviru Medob�inskega inšpektorata je ustanovljeno tudi medob�insko redarstvo. Odlok je usklajen z 
Zakonom o ob�inskem redarstvu. Prav tako so z zakonom usklajeni vsi odloki, ki urejajo pristojnost 
ob�inskega redarstva. Ob�inski odloki so taksativno našteti v poglavju o pristojnosti ob�inskih redarjev 
po ob�inskih odlokih. 

5. Razgovor z županom oziroma direktorico ob�inske uprave in drugimi odgovornimi za 
vzpostavitev ob�inskega redarstva 

Varnost je ena izmed temeljnih �loveških dobrin, ki jo v Mestni ob�ini Velenje postavljamo med 
prioritetne naloge. Ob�inski program varnosti je nadgradnja obstoje�ih programov ter postopkov, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na izboljšanje varnosti v Mestni ob�ini Velenje. Nujno je usklajeno in 
povezano delovanje vseh akterjev, ki s svojim delovanjem lahko pripomorejo k izboljšanju varnosti 
tako na preventivnem kot tudi na kurativnem podro�ju. Kljub obsežnosti tega programa še vedno 
zajema le del ob�inske varnostne politike in ga je potrebno smatrati kot instrument dela ob�inske 
uprave, ob�inske redarske službe ter ob�inske inšpekcije v povezavi z drugimi organi in organizaciji v 
ob�ini pri izvajanju zastavljenih ciljev. S pri�etkom izvajanja dolo�enih nalog navedenih v tem 
programu (in s tem z izvajanjem novih pooblastil) se bodo zagotovo pokazale tudi potrebe po 
spremembah in dopolnitvah programa varnosti.  
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II. ANALIZA IN OCENA OGROŽENOSTI - UGOTOVITEV STOPENJ OGROŽENOSTI 

1. Ogroženost od naravnih nesre�
Naravne nesre�e Referat za ožje dele ob�ine in zaš�ito in reševanje Mestne ob�ine Velenje (v 
nadaljevanju ODO in ZIR MOV) predvideva, analizira in pripravlja na�rte v primeru le teh. MOV ima 
izdelane naslednje ob�inske na�rte zaš�ite in reševanja:

- ob�inski na�rt zaš�ite in reševanja ob jedrski nesre�i (sprejet 11.12.2006) 
- ob�inski na�rt zaš�ite in reševanja ob poplavah (sprejet 26.10.2006) 
- ob�inski na�rt zaš�ite in reševanja ob potresu (sprejet 26.10.2006) 
- ob�inski na�rt varstva pred požarom (sprejet 14.12.2005). 

Ogroženost zaradi jedrskih nesre� in vojne je relativno nizka, v novejših na�rtih zaš�ite in reševanja bo 
medob�insko redarstvo dobilo konkretne zadolžitve, vendar ker še niso dokon�ani, tudi niso zadolžitve 
znane, zato bomo v primerih, da do teh dogodkov pride zagotavljali vso zahtevano pomo� ODO in 
ZIR-u kot ekspertu na tem podro�ju. 

Velenje je eno najmlajših mest v Sloveniji, ki ni na posebej izpostavljenem obmo�ju za potrese, zato je 
ogroženost od potresov nekoliko nižja kot drugod po Sloveniji, saj je posledi�no s starostjo zgradb tudi 
trdnost le teh v našem mestu povpre�no boljša kot drugod. Medob�insko redarstvo v obstoje�ih
na�rtih zaš�ite in reševanja za primer potresov nima posebnih nalog, z na�rtovalci pa je že 
dogovorjeno, da nas v bodo�e aktivno vklju�ijo, predvsem na podro�ju varovanja premoženja na 
prizadetih obmo�jih, kjer po izkušnjah naraste število premoženjskih deliktov. 

Glede na podnebne spremembe se tudi mesto Velenje soo�a s pove�anjem števila poplav, �eprav 
voda, zaradi geografskih zna�ilnosti in jezer, ki lahko prevzamejo precej »viškov« vode, neposredno 
ne ogroža življenj ljudi, ogroža pa premoženje in cestno infrastrukturo. V na�rtih za zaš�ito in 
reševanje medob�insko redarstvo za primere poplav še nima konkretno dolo�enih nalog, bo pa 
vklju�eno v posodobitvah na�rtov, kjer bo imelo predvsem naloge na podro�ju organizacije obvozov in 
preusmerjanju prometa na prevozne ceste. 

Statistika, ki jo vodi ODO in ZIR MOV za primere požarov kaže, da se število le teh rahlo pove�uje, 
predvsem v �asu razglašene pove�ane požarne ogroženosti. V na�rtih zaš�ite in reševanja je 
medob�insko redarstvo vklju�eno predvsem za opazovanje in alarmiranje v primerih zaznave požara, 
skladno z ob�inskim odlokom o javnem redu in miru pa že ukrepa. Tudi v prihodnje bo medob�insko 
redarstvo preventivno in tudi represivno ukrepalo zoper kršitelje, ki ne upoštevajo dolo�il glede 
kurjenju na prostem. 

2. Ogroženost cestnega prometa v naseljih
Po statisti�nih podatkih policije se najve� prometnih nesre� pripeti na cestah v naselju z uli�nim
sistemom. Na obmo�ju MOV posebej izstopajo Šaleška, Kidri�eva in Partizanska cesta, ter Cesta 
Simona Blatnika.  

Najpogostejši vzroki za prometne nesre�e v naselju so hitrost, izsiljevanje prednosti, nepravilni premiki 
z vozilom, ter vožnja v rde�o lu�. Kot sekundarni vzrok izstopa tudi alkohol.  
Najbolj ogrožena kategorija udeležencev v naselju so pešci in vozniki koles z motorjem. Slednji 
predstavljajo tudi veliko nevarnost v obmo�jih za pešce in obmo�jih umirjenega prometa, kjer poleg 
tega, da ne spoštujejo signalizacije, ne uporabljajo �elad, nimajo vozniških dovoljenj in registriranih 
vozil, zaradi �esar je ukrepanje zoper njih oteženo, ve�ina poizkusov ukrepanja pa pogosto povzro�i
bežanje pred uradnimi osebami, kar povzro�a še dodatno nevarnost za druge udeležence in kršitelje 
same.  

Posredno nevarnost za varnost udeležencev v prometu predstavljajo še ceste, kjer ni plo�nikov
(Jur�eva, Bra�i�eva, Šercerjeva, Kajuhova, �ufarjeva, Šlandrova, Vojkova, Ašker�eva in Stanetova 
cesta), kjer praviloma gradnja plo�nikov tudi ni mogo�a, zaradi �esar je potrebno zagotavljati 
zmanjševanje hitrosti (s signalizacijo, kjer pa ta že obstaja, pa z doslednim nadzorom). 
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Kot specifi�en problem posredne nevarnosti pa se pojavlja problem parkiranja, zaradi pomanjkanja 
parkirnih mest v naseljih Gorica, Kardeljev trg in Šalek, v manjši meri pa tudi na ostalih mestnih 
predelih. Predvsem se ta problem izraža v zaparkiranih intervencijskih poteh in plo�nikih, ki so 
praviloma tudi šolske poti, zaradi �esar pešci in otroci hodijo po cesti. 

3. Ogroženost cestnega prometa izven naselij
Podobno kot v naselju se tudi izven naselja najve� prometnih nesre� pripeti na križiš�ih, kjer so 
posledice zaradi višjih hitrosti tudi veliko hujše. Na cestah izven naselja še posebej izstopajo kršitve 
hitrosti, nepravilnega prehitevanja in izsiljevanja prednosti, katerim tudi tu pogosto botruje alkohol.  
Glede na posledice nesre� posebej izstopa glavna cesta G1-4 (Arja vas-Velenje-Huda luknja), ki je 
edina, kjer prihaja do gostitev prometnih nesre� s smrtnim izidom, na ostalih cestah pa do teh prihaja, 
vendar niso koncentrirane oz. so posledica spletov okoliš�in.

Za vse ceste izven naselja lahko kot prevladujo�i vzrok in najve�ji dejavnik tveganja opredelimo 
preveliko hitrost, kateri je možno parirati izklju�no z rednimi nadzori. 

4. Ogroženost ob�inskih javnih poti in rekreacijskih površin
Prevladujo� dejavnik tveganja na teh površinah je izklju�no v neupoštevanju signalizacije oz. vožnje z 
motornimi vozili na poteh, ki so namenjene pešcem. Gre predvsem za kolesa z motorjem, motorna 
kolesa ter tri in štirikolesnike. Glede na to, da je zabeleženih kar nekaj primerov neupoštevanja 
signalizacije, pa nesre� ne beležimo, lahko ugotovimo, da ne predstavlja velike ogroženosti, je pa 
vsekakor neupoštevanje mote� faktor, ki prav tako negativno vpliva na ob�utek varnosti državljanov. 

5. Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediš�ine
Statistika ne kaže posebne ogroženosti javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediš�ine. Ker 
policija ne vodi posebne evidence o dogodkih na teh objektih, smo zaprosili Zavod za varstvo kulturne 
dediš�ine in Zavod za varstvo naravne dediš�ine, za podatke o morebitnih poškodovanjih teh 
objektov. Glede na molk teh institucij, ocenjujemo, da ti objekti niso ogroženi in ne potrebujejo 
posebne pozornosti organov javnega reda. Druga kategorija so javne zgradbe, kjer so na udaru 
vandalov predvsem avtobusne postaje, prometna signalizacija in komunalna infrastruktura, ki je 
pogosto tar�a pisanj, odstranitev, predruga�enja ali prevra�anja.  Do teh dejanj prihaja predvsem od 
koncu tedna in ob ve�jih športnih prireditvah, kjer so prisotni navija�i.

6. Ogroženost od kriminalnih pojavov – kriminalna ogroženost
Policijska statistika prikazuje upad kaznivih dejanj na splošno, pri �emer pa število kaznivih dejanj ni 
merodajno glede ogroženosti, saj bi to ogroženost realneje prikazovala statistika posledic kaznivih 
dejanj, glede materialne škode in drugih posledic, ki jih to zmanjšano število predstavlja, vendar te 
statistike policija ne vodi. Poseben problem v MOV (kot tudi drugod po državi) predstavlja porast 
kaznivih dejanj s podro�ja prepovedanih drog, ki nima neposrednih materialnih posledic, drasti�no pa 
vpliva na ob�utek varnosti državljanov, predvsem pa ima za posledico ve�je število odvisnikov in 
posledi�no s tem tudi pove�anje premoženjske kriminalitete, ki je vsaj na drugem, �e ne kar na prvem 
mestu med dejavniki za varno po�utje v ob�ini. 

7. Ogroženost javnega reda in miru
Na podro�ju javnega reda in miru lahko iz statisti�nih podatkov ugotovimo, da prevladuje trend 
upadanja števila prekrškov. Ve�ina kršitev s podro�ja javnega reda in miru z elementi nasilja je 
koncentriranih na lokale, ki imajo obratovalni �as pono�i, kjer se tudi predvaja glasba.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti predvsem kršitvam, ki so v porastu, to pa sta »prepiranje, 
vpitje in nedostojno vedenje na javnem kraju« in »motenje no�nega miru«, kjer je odstotek rasti celo 
242. Gre predvsem za kršitve, ki jih je mogo�e zmanjšati predvsem s preventivno dejavnostjo v obliki 
pogostejšega nadzora in prisotnosti organov pristojnih za nadzor. 
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Med ogroženost javnega reda štejemo tudi uporabo nevarnih živali, katere vodniki lahkomiselno vodijo 
brez ustreznih zaš�itnih ukrepov (vrvica, nagob�nik), ki za ve�ino oseb že samo po sebi povzro�a
strah in s tem ob�utek ogroženosti.  
Glede na to, da je medob�insko redarstvo že sedaj ukrepalo v primerih kršitev, takšni pojavi posebej 
ne izstopajo, �eprav je potrebno tem pojavom namenjati posebno pozornost, saj so lahko posledice ob 
izbruhu besa pri živalih precej tragi�ne. 

8. Ogroženost na javnih shodih in prireditvah
Posebne ogroženosti na javnih prireditvah in shodih ne zaznavamo, saj so vsi prijavljeni shodi na 
Upravni enoti Velenje ustrezno obravnavani in v sodelovanju s policijo tudi zagotovljeni zadostni 
varnostni ukrepi, ki zagotavljajo dobro stanje na tem podro�ju. 

9. Ogroženost okolja (onesnaževanje, komunalni in drugi odpadki)
V Medob�inskem inšpektoratu deluje komunalna inšpekcija, katera izvaja nadzor nad odlaganjem in 
ravnanjem s komunalnimi odpadki v MOV. Gre za nadzor nad vklju�evanjem fizi�nih in pravnih oseb v 
redni odvoz komunalnih odpadkov. Glede na veliko pokritost rednega odvajanja komunalnih odpadkov 
je primerov, ko gospodinjstva nimajo urejenega odvoza majhno. Najve�ji problem predstavljajo manjša 
divja odlagališ�a, na manj obljudenih lokacijah, ter odlaganje odpadkov, v zbiralnice sekundarnih 
surovin, katere so namenjene za to�no dolo�ene vrste surovin in ne za kosovne ali za posebno 
nevarne odpadke. Z rednimi nadzori in obhodi po kriti�nih lokacijah zmanjšamo možnost 
nedovoljenega oz. nepravilnega odlaganja odpadkov.  
V primerih, ko gre za nedovoljeno odlaganje gradbenih in drugih nekomunalnih odpadkov, se obvesti 
pristojne republiške inšpekcijske službe.   

10. Vpliv varnostnih razmer v sosednjih ob�inah
Ocenjujemo, da so varnostne razmere v sosednjih ob�inah zaradi manjše gostote poselitve boljše kot 
v Velenju in zaradi tega tudi nimajo posebnega vpliva na varnost v Velenju. 

III. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB MESTNE OB�INE VELENJE 

Pri opredelitvi varnostnih potreb MOV je potrebno izhajati iz dolo�il 3. �lena ZORed, ki dolo�a, da 
ob�insko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na obmo�ju ob�ine v skladu z zakonom ali na 
podlagi zakona izdanimi ob�inskimi predpisi. Pri trenutno veljavni zakonodaji so delovna podro�ja
dolo�ena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru in Zakonu o varnosti cestnega prometa, na podlagi 
katerih je izdana ve�ina ob�inskih odlokov, ki podrobneje urejajo posamezna podro�ja.
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da je samo vzpostavljanje javnega reda v pristojnosti policije 
medtem, ko je vzdrževanje javnega reda tudi v pristojnosti medob�inskega  redarstva. Kot 
vzpostavljanje javnega reda je potrebno razumeti, da gre za aktivnosti, ko je javni red porušen in ga je 
potrebno ponovno vzpostaviti, zato bo v tem delu intervenirala policija. Medob�insko redarstvo pa bo 
opravljalo naloge za vzdrževanje stanja brez kršitev. 
Varnostne potrebe v MOV opredeljujemo na podlagi analize ocene varnostnih razmer, na podlagi 
programskih usmeritev MNZ – POLICIJE, ki je sprejela v obliki strateških ciljev po delovnih podro�jih
za izboljšanje varnosti. Prav tako pa so v varnostnih potrebah zajete aktivnosti, ki jih ob�ani (katere 
smo preko predstavnikov M� in KS pozvali, da aktivno sodelujejo pri pripravi tega dokumenta) in drugi 
subjekti (npr. SPV MOV) ocenjujejo kot nujno potrebne za zagotavljanje javnega reda in miru.  

Tako lahko zapišemo, da so opredeljene varnostne potrebe skupek zahtev vseh subjektov, ki imajo 
interes za zviševanje stopnje varnosti. Na podlagi opredelitve varnostnih potreb bomo v poglavju »Cilji 
OPV« dolo�ili cilje tega dokumenta in tudi aktivnosti za uresni�itev teh ciljev. Pri varnostnih potrebah 
bomo izhajali predvsem iz že naštetih pristojnosti in pooblastil ob�inskih redarjev in namena 
pri�ujo�ega dokumenta tako, da bomo navajali le tiste varnostne potrebe, ki jih lahko medob�insko
redarstvo neposredno ali posredno tudi nudi.  
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Varnostne potrebe razdelimo na štiri podro�ja, ki jih taksativno navaja ZORed: 

1. nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih in varovanje cest in 
okolja v naseljih in na ob�inskih cestah zunaj naselij 

V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po: 
� ukrepih za zmanjšanje hitrosti na cestah, kjer prihaja do prometnih nesre� iz tega 

vzroka, te pa so Kidri�eva cesta, Cesta Simona Blatnika, Koroška cesta,  Šaleška 
cesta, Ljubljanska cesta in Preloška cesta;  

� ukrepih zoper pešce, ki ne uporabljajo kresni�ke ali ne hodijo po levi, na vseh lokalnih 
cestah, kjer ni plo�nikov; 

� ukrepih zoper voznike, ki ne spoštujejo pravil parkiranja, predvsem tam, kjer je s 
prekrški promet onemogo�en, ogrožen, oviran ali pa so zaparkirane intervencijske poti 
(KS Gorica, KS Šalek, KS Stara vas, in vseh treh M�);

� ukrepih zoper voznike, ki parkirajo po plo�nikih in križiš�ih pri gostinskih lokalih (Cafe 
Inn, Karaka, bistro Skala, bistro Žagar v Lipju); 

� odstranjevanju zapuš�enih vozil;
� odvozih nepravilno parkiranih vozil, ki prestavljajo nevarnost ali onemogo�ajo 

prevoznost cest ali dostopov do objektov; 
� prisotnosti redarjev na šolskih poteh, v �asu prvih šolskih dni, pa tudi med letom, ko ni 

poostrenih policijskih aktivnosti; 
� rednem pregledovanju prometne signalizacije in obveš�anje pristojnih za odpravo 

pomanjkljivosti; 
� pomo� rediteljem pri urejanju parkiranja ob ve�jih prireditvah v Rde�i dvorani; 
� aktivni udeležbi redarstva v vseh preventivnih akcijah ki jih v skladu z programom dela 

organizira SPV MOV. 

2. skrb za varnost na ob�inskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po ukrepih:

� zoper voznike, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje na Titovem trgu, Trgu Mladosti,  
Son�nem parku, sprehajalni poti okoli jezera; 

� zoper vodnike psov, ki ne uporabljajo povodcev in nagob�nikov in ne pobirajo 
iztrebkov;

� zoper osebe, ki odlagajo odpadke (steklenice, plo�evinke) v parkih in obmo�jih, kjer 
se ob ve�erih zbira mladina. 

3. varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediš�ine
V tem sklopu so se kot bistvene potrebe pokazale potrebe po: 

� obhodih pokopališ� in sakralnih objektov (Podkraj, Škale, Vinska Gora, Šmartno); 
� prisotnosti ob�inskih redarjev pri kulturnih spomenikih in objektih (Kulturni dom, 

Galerija, velenjski grad). 

4. vzdrževati javni red in mir
Pri vzdrževanju javnega reda in miru so navedene potrebe na vseh ostalih podro�jih, ki niso navedena 
zgoraj, predvsem pa se nanašajo na kriminalna dejanja in prekrške, ki motijo ob�ane in s katerimi se 
povzro�a škoda na javnem dobrem ali zasebni lastnini.  
V tem sklopu so se kot bistvene pokazale potrebe po: 

� prisotnosti redarjev na mestih, kjer prihaja do vlomov (trgovine in lokali v centru mesta 
Šaleška, Rudarska, Cankarjeva, ter na vseh ve�jih parkiriš�ih in garažnih hišah) v 
no�nem �asu; 

� prisotnosti redarjev na mestih, kjer se vrši preprodaja prepovedanih drog (okolica 
šolskega centra v �asu odmorov, za knjižnico ŠC, pri lokalih Venezia in Markiz, med 
OŠ Anton Aškerca in glasbeno šolo, na parkirnem prostoru pri OŠ Miha Pintar Toleda, 
pred opuš�enim objektom na Gorici, pred domom krajanov na Konovem, gasilski dom 
Škale in pokopališ�e Škale, kamnolom Vemont, cesta na Trebeliško v Paki); 

� prisotnosti redarjev v bližini no�nih lokalov (Max, Winner, ter lokali v starem Velenju), 
kjer zaradi kadilskega zakona obiskovalci kršijo no�ni mir, prihaja pa tudi do pretepov; 

� i t ti d j kih b ik dih kj ih j d d t j d dk
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� prisotnosti redarjev v parkih ob vikendih, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov, 
razbijanja stekla, uni�evanja in prevra�anja košev za smeti in pisanja po objektih (park 
na Vodnikovi, Son�ni park, park na gradu, parkiriš�e Interšpara na  Selu, parkiriš�a na 
Foitovi, vodno zajetje nad Pesjem, parkiriš�a Gorenja in Premogovnika, pri cerkvi na 
Šmarški oz. Tav�arjevi cesti, v gozdu pri rezervoarju med Vodovodno in Šmarško 
cesto); 

� prisotnost v strogem mestnem središ�u, kjer prihaja do enakih pojavov, kot pri prejšnji 
alineji, poleg tega pa še do poškodovanj izložb in javne razsvetljave, vlomov in tatvin; 

� prisotnosti redarjev pono�i na obmo�ju šolskih in igriš� drugih VVZ, kjer prihaja do 
uni�evanja igral, onesnaževanja, preprodaje drog in fizi�nega nasilja (OŠ AA, 
glasbena šola, OŠ Šalek, vrtec Vrtiljak, Dom krajanov Konovo, gasilski dom Škale, 
OŠ Pesje, ve�namenski dom Vinska gora in cerkev v Vinski gori); 

� nadzoru javnih prireditev, kjer redarji prepre�ujejo kršitve in nadzirajo tudi ravnanja  
rediteljev.

Navedene varnostne potrebe so ugotovljene na podlagi dosedanjih dogodkov, ki jih je obravnavala 
policija, medob�insko redarstvo, ali pa so nanje opozorili ob�ani in drugi subjekti, ki so povezani z 
varnostjo in redom.  

Poudariti je potrebno, da se varnostne potrebe spreminjajo glede na letni �as, dneve v tednu in na 
trenutne razmere (prireditve, deloviš�a, poslabšanja prometne varnosti, požarna ogroženost, serije 
kaznivih dejanj), zato je nujno, da vodja medob�inskega redarstva, spremlja spremembe in pri 
usmerjanju in na�rtovanju takoj prilagodi aktivnosti novo nastali situaciji.
Zaradi uresni�evanja tega pa je nujno potrebno sodelovanje redarstva s policijsko postajo in 
varnostnimi službami, s katerimi se sklene protokol o sodelovanju, ki mora zagotavljati redno 
komunikacijo in prenos informacij med temi službami. 

3. CILJI, ORGANIZACIJA IN DELOVANJE MEDOB�INSKEGA REDARSTVA 

3.1 Cilji delovanja medob�inskega redarstva  
Do vzpostavitve medob�inskega redarstva je na obmo�ju MOV za varnost skrbela izklju�no policija. 
Zaradi pove�anega obsega dela in organizacijskih težav se je policija vse bolj umaknila od ljudi. 
Problemi parkiranja, ekologije, vandalizma, nasilja  in tudi prodaja mehkih drog so že davno postali 
bagatela, s katero se skoraj niso ukvarjali. Medob�insko redarstvo je lokalni skupnosti dalo možnost, 
da v dolo�eni meri sama poskrbi za varnost, v ve�ji meri pa s svojimi ukrepi pritegne ukrepanje 
policije, kateri so lahko redarji v veliko pomo�, tako fizi�no, kot v obliki informacij, do katerih bodo prišli 
na terenu. Opazovalna služba je neko� veljala za temelj policijskega dela in �eprav je še danes tako 
zapisano, jo v praksi težko dosledno izvajajo. Tu pa se lahko za�ne delo ob�inskih redarjev, ki se bo 
seveda razvijalo z izkušnjami in prakso, zagotovo pa tudi zakonodaja na tem podro�ju še ni dokon�na.  

Glavne cilje bomo v nadaljevanju predstavili po obliki strategije, operativno pa bodo skupaj s strategijo 
izvedbe predstavljeni po podro�jih dela v poglavju o vrstah in obsegu nalog ob�inskih redarjev. 

Glavni cilj delovanja medob�inske redarstva je pove�ati varnost kot temeljno z ustavo varovano 
dobrino. Z ustanovitvijo medob�inskega redarstva prevzema lokalna skupnost aktivno vlogo pri 
zagotavljanju tako osebne varnosti ob�anov, kot tudi varnosti osebnega in skupnega (javnega) 
premoženja. Zaradi omejenih pristojnosti, bo medob�insko redarstvo delovalo predvsem preventivno, 
ter kot tretje oko policije in drugih organizacij, ki skrbijo za varnost na obmo�ju MOV. V okviru svojih 
pristojnosti, pa bo zoper deviantne pojave samo ukrepalo in izvajalo postopke, zoper kršitelje 
zakonskih norm, s �emer bo razbremenilo policijo bagatelnih zadev, zaradi �esar se bo lahko bolj 
posve�ala pojavom, ki so višje na lestvici varnostno problemati�nih pojavov.  
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Drugi cilj delovanja medob�inskega redarstva je predvsem v obravnavanju pojavov, ki so 
problemati�ni za lokalno prebivalstvo, pa so bile do sedaj s strani policije tolerirani namenoma ali pa 
niso sovpadali v kontekst njihove strategije dela. Gre za pojave, ki ji pravimo tudi bagatela, �eprav za 
prebivalstvo, v sicer urejenem okolju, predstavljajo vse prej kot neznatne kršitve. Z medob�inskim 
redarstvom pa bo prebivalcem dana možnost, da opozorijo na varnostne probleme, na katere bo mo�
takoj odreagirati in jih s tem tudi odpraviti. 

Tretji cilj delovanja medob�inskega redarstva je v izgradnji partnerskega odnosa z policijo, s �emer se 
bo ta bolj približala problemom lokalnega prebivalstva. Ta partnerski odnos viden predvsem v razli�nih
oblikah izmenjave podatkov, medsebojne pomo�i, mešanih patrulj, skupinskih akcij, od preventivnih, 
prometnih pa do akcij usmerjenih zoper organizirani kriminal.   

�etrti cilj delovanja pa je v nadzoru izvrševanja ob�inskih odlokov, ki jih je lokalna skupnost sprejela 
za ureditev zadev lokalnega pomena. 

3.2 Vodenje medob�inskega redarstva  
Medob�insko redarstvo deluje v okviru Medob�inskega inšpektorata. Gre za organ skupne ob�inske 
uprave, enajstih ob�in Zgornje savinjske in Šaleške doline. Medob�inski inšpektorat vodi vodja 
inšpektorata, neposredno vodenje medob�inskega redarstva pa opravlja vodja medob�inskega 
redarstva, ki skrbi za ustavnost in zakonitost in strokovnost dela ob�inskih redarjev ter za izvajanje 
OPV. Najvišji predpostavljeni medob�inskemu redarstvu je župan, ki posredno in neposredno tudi 
nadzira delo in izvajanje OPV. 

3.3 Pristojnosti medob�inskega redarstva 
Zakon o ob�inskem redarstvu (ZORed) je organizacijski predpis, ki ureja pogoje za izvajanje redarskih 
pooblastil, same pristojnosti pa dolo�ajo podro�ni zakoni, ki jih ZORed ne navaja, saj dopuš�a
možnost, da bodo redarji dobili pristojnosti še za druga podro�ja. Dolo�a pa pooblastila za izvajanje 
nalog, ki jih imajo ob�inski redarji, ta pa so: 

- opozorilo, 
- ustna odredba, 
- ugotavljanje istovetnosti, 
- varnostni pregled osebe, 
- zaseg predmetov, 
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, 
- uporaba fizi�ne sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca. 

Zakon o prekrških, ki je prav tako organizacijski predpis, dolo�a, da o prekrških odlo�ajo prekrškovni 
organi, katerih del so tudi pooblaš�ene uradne osebe ob�inskih redarstev, s �imer je redarjem dano 
pooblastilo, da odlo�ajo o prekrških v postopku s pla�ilnim nalogom in hitrem postopku z odlo�bo.
Zaenkrat dolo�ajo stvarno pristojnost redarjev naslednji zakoni: 

1. Zakon o varstvu javnega reda in miru
V Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006, ZJRM-1) je v dolo�bi tretjega 
odstavka 27. �lena generalno opredeljena pristojnost ob�inskega redarstva za nadzor nad izvajanjem 
dolo�enih dolo�b tega zakona oziroma pristojnost za odlo�anje o posameznih prekrških, ki so 
opredeljeni v ZJRM-1. 

Medob�insko redarstvo lahko skladno z dolo�bami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odlo�a o 
naslednjih kršitvah: 

- nedostojno vedenje (7. �len);
- bera�enje na javnem kraju (9. �len);
- uporaba nevarnih predmetov (prvi odstavek 11. �lena);
- poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odlo�be (12. �len);
- pisanje po objektih (13. �len);
- vandalizem (16. �len);
- kampiranje (18. �len)
- uporaba živali (19. �len);
- neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb (prvi in tretji odstavek 22. �lena). 

2. Zakon o varnosti cestnega prometa
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V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/2008, ZVCP-1E) so opredeljena 
pooblastila ob�inskega redarstva na podro�ju cestnega prometa v ob�ini, ki v 14. �lenu dolo�a, da 
ob�inski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa:  

- urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih   
cestah v naselju, 

- izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, 
- izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v obmo�ju umirjenega prometa 

in obmo�ju za pešce,  
- ugotavljajo kršitve dolo�b 113. �lena ZVCP (dolo�be se nanašajo na onesnaževanje ceste in 

okolja z vozili) v naselju in na ob�inskih cestah zunaj naselja in 
- opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se 

prekrški slikovno dokumentirajo. 

Pri opravljanju navedenih nalog ob�inski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in 
ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, dolo�ene z ob�inskimi predpisi. 

3. Ob�inski odloki
Kot je dolo�eno v dolo�bi prvega odstavka 3. �lena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007) je 
MOV posamezne oziroma konkretne naloge ob�inskih redarjev že opredelila z ob�inskimi odloki in 
sicer:  

� Odlok o javnem redu in miru v Mestni ob�ini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2007, 
20/2005 in 9/2006); 

Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano: 

- puš�ati otroka do osmega leta starosti brez nadzora na javnem kraju; 
- dovoliti otroku igro na cesti, plo�niku, parkiriš�u ali drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova 

varnost; 
- zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben na�in porabljati vodo iz vodovodnega 

omrežja v �asu, ko je trošenje v te namene omejeno; 
- puš�ati motorna vozila z delujo�imi motorji ali ogrevati motorje v stanovanjski soseski ve� kot 

tri minute; 
- na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati ob�ane z zbiranjem podatkov zoper njihovo 

voljo ali nadlegovati ob�ane s prodajo predmetov brez akviziterskega pooblastila gospodarske 
družbe; 

- metati predmete, �e se s tem ogroža varnost ljudi in premoženja; 
- preno�evati po senikih, kozolcih, opuš�enih objektih, parkih, avtobusnih in železniških 

postajališ�ih, skupnih prostorih ve�stanovanjskih hiš, v zapuš�enih vozilih, pri kulturnih in 
športnih objektih in v drugih za to neprimernih prostorih; 

- vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj npr.: parkiriš�e, kjer je vstop prepovedan 
z odlo�itvijo ob�inskega organa, �e je prepoved vidno ozna�ena; 

- odlagati les ali zelene, kosovne in gradbene odpadke, vse trajnega zna�aja, na javno 
površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugo površino; 

- odlagati kosovne odpadke v skupne prostore ve�stanovanjskih hiš, kateri za to niso 
namenjeni.  

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano: 
- saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne ali druge površine ali 

zgradbe tako, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzro�ajo škodo na javni ali drugi 
površini ali zgradbi; 

- s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na tujem 
zemljiš�u in škodujejo zdravju ljudi in živali kadar se le – ti nanašajo na rastline, rastlinske 
proizvode, v tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 
organizmi vklju�no s pleveli; 

- uporabljati motorne nahrbtne škropilnice v celotnem ureditvenem obmo�ju mesta Velenje;  
- poškodovati drevje, grmi�evje in trgati cvetje na javnih zelenih površinah; 
- trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke brez dovoljenja lastnika; 
- saditi rastline v nasprotju s saditvenim na�rtom, kjer je ta vsebovan v urbanisti�nem 

dokumentu;
- uporabljati talne zelene površine ali odstraniti gozd za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v 

primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti; 
- v bivalnem okolju kuriti komunalne in druge posebne odpadke, ter kuriti na prostem, kadar 

pooblaš�eni organi javno objavijo pove�ano ali zelo veliko požarno ogroženost; 
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- hoditi ali voziti izven poti kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetli�nih 
gredah, obdelovalnih površinah; 

- prisloniti kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k stenam zgradb, na izložbena okna ali na 
druga mesta, kjer se s prislanjanjem lahko povzro�i škoda, ovira promet vozil ali prehod 
pešcev;

- prestaviti, odstraniti, uni�iti, poškodovati, popisati ali kako druga�e onesnažiti napisne table, 
javna opozorilna znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, naprave za javno 
razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, fasade, avtobusna 
postajališ�a in druge naprave ali predmete za splošno rabo; 

- imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, 
izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za 
prepre�evanje nesre� tako, da to ogroža varnost ljudi; 

- opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bode�o žico in drugimi nevarnimi predmeti; 
- namerno dražiti, plašiti ali š�uvati živali; 
- metati sneg na voziš�e iz plo�nikov ali dvoriš� pri �iš�enju snega ter metati sneg iz voziš� in 

dvoriš� na plo�nike ter kolesarske steze. 
Zaradi varstva zdravja in �isto�e je prepovedano: 

- metati, puš�ati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, na 
travnike, ulice, plo�nike, ceste, dvoriš�a, gozdove ali druge prostore, ki niso za to dolo�eni; za 
to je odgovoren tudi lastnik zemljiš�a;

- speljati ali dopuš�ati izlivanje odpadnih snovi, npr. odplake, fekalije, ali meteornih voda na 
javno površino kjer onesnažujejo vodo ali druga�e ogrožajo zdravje ljudi;  

- metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzro�ali zamašitev le teh; 
- prati vozila, delovne stroje s priklju�ki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in 

na zbirnih in zaš�itenih podro�jih vodnih virov; 
- prati in popravljati vozila na javnih površinah. 

Po kon�anih delih na javnih površinah in javnih zelenih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno 
stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.  

Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni pred objektom in 
na gradbenih parcelah: 

- poskrbeti, da so ta zemljiš�a vzdrževana in urejena; 
- poskrbeti, da so na objektih nameš�eni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter 

snegobrani; 
- dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sve�e; 
- poskrbeti, da se o�isti sneg, ki je pono�i zapadel ali zdrsnil s streh na površine, ki pripadajo 

njihovim objektom, �im prej, najkasneje pa do 10. ure dopoldan, podnevi pa sneg sproti 
odstranjevati;  

- ob poledici posipavati površine ob hišah in drugih zgradbah, s soljo ali peskom; 
- posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih; 
- odstraniti drevesa oz. suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem 

ogrožajo varnost mimoido�ih ali njihovo premoženje. 
Pse ni dovoljeno voditi na: 

- otroška igriš�a
- zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov 
- površine, ki so ozna�ene s posebnimi oznakami. 

Na ulicah in trgih v mestnem obmo�ju, na rekreacijskih površinah, ter na drugih gosto naseljenih 
obmo�jih ob�ine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu. 
Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopniš� in vhodov v stanovanjskih zgradbah na 
obmo�ju MO Velenje sproti odstranjevati  pasje iztrebke. 

� Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni ob�ini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006); 

Ob�inski redar ima pri opravljanju nadzorstva na prometnih površinah posebnega pomena po tem 
odloku, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 

1. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo prometnih površin posebnega pomena in prometa 
na njih; 

2. ustaviti vsa dela na prometni površini posebnega pomena in njenem varovalnem pasu, ki se 
opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim; 



17. december 2008 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22-2008 / stran 19

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na prometni površini posebnega pomena, ki 
ogrožajo varnost prometa ali normalno rabo prometne površine posebnega pomena; 

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi ali prometa na prometni površini 
posebnega pomena ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti za�asne ukrepe, da se 
odvrne nevarnost ali prepre�i škoda. 

�e ob�inski redar ugotovi, da se uporablja prometna površina posebnega pomena v nasprotju s tem 
odlokom, brez dovoljena ali v nasprotju z dovoljenjem urada, prepove tako uporabo in odredi kršitelju 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V kolikor v odrejenem roku kršitelj ne odpravi ugotovljenih 
pomanjkljivosti, jih na njegove stroške na podlagi odredbe ob�inskega redarja odpravi izvajalec 
rednega vzdrževanja.  

Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:
- izvajanjem rednega vzdrževanja javnih prometnih površin posebnega pomena; 

- izdanimi soglasji ali dovoljenji pristojnega urada;   
- na prometnih površinah posebnega pomena se lahko kioski, prodajne stojnice, gostinski 

vrtovi, telefonske govorilnice, uli�ni avtomati, panoji in podobno postavljajo samo v skladu s 
predpisi o graditvi objektov in urejanjem prostora, �e je poleg izpolnjenih pogojev po 
predpisih o graditvi objektov in urejanjem prostora in sklenjene pogodbe z lastnikom 
prometne površine posebnega pomena zanje predhodno pridobljeno soglasje urada. V 
soglasju se poleg ostalih pogojev dolo�ijo tudi pogoji dovoza, postavitve in odstranitve ter 
odvoza iz prometnih površin posebnega pomena. 

- prepovedano je za�asno ali trajno zasesti prometno površino posebnega pomena ali njen 
del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na prometni površini posebnega pomena in 
zemljiš�u ali objektih ob njej, ki bi utegnila poškodovati prometno površino posebnega 
pomena ali objekte na njej, ter ovirati ali ogrožati promet na prometni površini posebnega 
pomena. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na  prometni površini posebnega 
pomena in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzro�il.

- odvajati na prometno površino vodo posebnega pomena odplake in druge teko�ine; 

- puš�ati na prometni površini posebnega pomena sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;  
- ovirati odtekanje vode s prometne površine posebnega pomena; 
- z mazili ali drugimi snovmi pomastiti prometno površino posebnega pomena; 
- postavljati na prometno površino posebnega pomena kakršne koli predmete (stojala, 

transparente, plakate in druge oblike obveš�anja oziroma oglaševanja, in podobno) ali jih 
metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po prometni površini posebnega 
pomena sipek material, nanašati blato ali kako druga�e onesnaževati prometno površino 
posebnega pomena;  

- ob prometni površini posebnega pomena nameš�ati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug 
material ali predmete, �e bi to škodovalo prometni površini posebnega pomena, njeni 
urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa na njej;  

- nameš�ati na prometni površini posebnega pomena ali ob njej lu�i ali druge svetlobne 
naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa; 

- spuš�ati po brežinah javne prometne površine kamenje, les in drug material ali predmete; 
- nameš�ati na prometno površino posebnega pomena kakršnekoli predmete z namenom 

oviranja ali onemogo�anja nemotenega in varnega odvijanja prometa; 
- poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo; 
- uporabljati za pristop na prometno površino posebnega pomena kraj zunaj priklju�ka nanjo; 
- puš�ati na prometno površino posebnega pomena  ali metati nanjo kakršne koli predmete 

ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali jo kako druga�e onesnaževati; 
- puš�ati na prometno površino posebnega pomena živali brez nadzorstva; 
- voditi po prometni površini posebnega pomena konje ali druge živali, ki so tako podkovane, 

da jo lahko poškodujejo; 
- namerno zažigati ob prometni površini posebnega pomena strniš�a, odpadne in druge 

gorljive snovi; 
- orati v razdalji 4 m od prometne površine posebnega pomena v smeri proti njej ali v širini 1 

m od nje vzporedno z njo; 
- obra�ati na prometni površini posebnega pomena živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko 

orodje in stroje; 
- voziti po prometnih površinah posebnega pomena vozila s takšnimi naležnimi ploskvami ali 

gosenicami, ki povzro�ajo  poškodbe voziš�a ali pohodne površine; 
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- vla�iti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in drugo 
kmetijsko orodje ter druge dele tovora; 

- Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine posebnega pomena je dolžan s 
prometne površine posebnega pomena takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice 
prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati prometni površini posebnega pomena ali 
ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. �e to ni mogo�e, mora oviro ali 
nevarno mesto na prometni površini posebnega pomena zavarovati s predpisano prometno 
signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali 
zavarovanja ovir ali nevarnih mest na prometnih površinah posebnega pomena mora 
poravnati povzro�itelj ovire ali nevarnega mesta na prometni površini posebnega pomena. 
�e povzro�itelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja prometne površine 
posebnega pomena.  

� Odlok o avto – taksi prevozih (Uradni vestnik MOV, št. 9/2005); 
Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:

- prepovedano je opravljati avto – taksi prevoze na obmo�ju Mestne ob�ine Velenje in uporabljati 
avto – taksi postajališ�e z vozilom, ki nima ob�inskega dovoljenja in ni opremljeno z nalepko;  

- prepovedano je uporabljati ali dopustiti uporabo vozil za opravljanje avto – taksi prevozov, ki ob 
izvajanju dejavnosti niso opremljena na predpisan na�in, kot je dolo�eno z odlokom;   

- prepovedano je, da vozilo za opravljanje avto – taksi prevozov vozi voznik, za katerega ni 
izdano potrdilo pristojnega organa;  

- voznik avto – taksi vozila mora biti v vozilu ali v njegovi neposredni bližini, kadar je vozilo na 
avto – taksi postajališ�u;

- med opravljanjem službe mora biti na armaturni ploš�i vozila, ki se uporablja za avto – taksi 
prevoze na vidnem mestu pritrjenega potrdila s sliko, ki ga izda pristojni urad.  

� Odlok o ravnanju z zapuš�enimi vozili v Mestni ob�ini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
10/2005); 

Pooblaš�ena uradna oseba, ki vodi postopek na zapuš�eno vozilo namesti pisno odredbo s katero 
naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Pred izdajo odredbe 
mora pooblaš�ena uradna oseba, fotografirati vozilo in kraj, kjer se zapuš�eno vozilo nahaja. 
En izvod odredbe se vro�i izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki mora odstraniti zapuš�eno vozilo 
najpozneje v roku treh dni po preteku roka dolo�enega lastniku vozila z odredbo. 

� Odlok o oglaševanju na javnih površinah v Mestni ob�ini Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 5/2005); 

Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:
- prepovedano je trositi ali razdeljevati letake, lepiti nalepke in pisati napise na javnih površinah; 
- prepovedano je nameš�ati sredstva oglaševanja kjerkoli izven oglaševalnih mast na javnih 

površinah; 
- prepovedano je poškodovati oglaševalno mesto ali sredstva oglaševanja; 
- prepovedano je prelepiti ali kako druga�e prekriti sredstva oglaševanja pred potekom roka za 

njihovo odstranitev.  

� Odlok o komunalnih taksah (Uradni vestnik MOV, št. 5/2005); 
Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:

- kadar pravna oseba ali samostojni podjetnik ne prijavi ali odkloni prijavo taksne obveznosti v 
dolo�enem roku; 

- ne pla�a taksne obveznosti pred za�etkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta v 
primerih, ko je komunalna taksa dolo�ena v enkratnem dnevnem ali mese�nem znesku. 

� Odlok o javnozasebnem partnerstvu na podro�ju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik 
MOV, št. 11/2008)

Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:
- kadar izvajalec ne odvaža odpadkov v skladu s sprejetim programom odvoza, ali ne prazni 

vseh namenskih predpisanih posod, ne glede na njihovo napolnjenost; 
- kadar pravna oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki opravlja 

samostojno dejavnost kot upravljavec trgovskega ali gostinskega lokala, javne zgradbe, 
parkiriš�a ali druge javne površine ob objektu oziroma na njem ne postavi košev za odpadke 
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in posod za lo�eno zbiranje odpadkov oziroma zbiralnic, kot tudi, �e košev za odpadke ne 
prazni redno v tipizirane posode za odpadke; 

- kadar pravna oseba, ali odgovorna oseba pravne osebe, ali posameznik, ki opravlja 
samostojno dejavnost odloži odpadke, ki bi jih morala predati izvajalcu, ali druge odpadke 
izven za to dolo�enih odlagališ� odpadkov oziroma za to dolo�enih krajev; 

- kadar pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost ali odgovorna oseba pravne osebe ali fizi�na oseba brez predpisanega 
dovoljenja uporablja odpadke za sanacijo degradiranih površin ali jih odlaga v nasprotju z 
pogoji in predpisano obliko izvedbe iz dovoljenja ali ob uporabi vrste odpadkov, ki ni 
dovoljena;

- kadar pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost ali odgovorna oseba pravne osebe ali fizi�na oseba s �emer koli ovira 
dostop do odjemnega prostora ali zbiralnice.  

� Odlok o gostinstvu in trgovini (Uradni vestnik MOV, 7/1996) 
Ob�inski redarji izvajajo nadzor nad naslednjimi dolo�bami:

- prepovedana je prodaja blaga na premi�nih stojnicah na javnih mestih, ki niso dolo�ena s tem 
odlokom; 

- prepovedana je prodaja blaga na premi�nih stojnicah brez predhodnega soglasja ob�inskega 
urada za gospodarstvo in finance; 

- prepovedana je prodaja blaga na zasebnih površinah brez predhodnega soglasja lastnika 
zemljiš�a, soglasja ob�inskega urada za okolje in prostor, ter ob�inskega urada za 
gospodarstvo in finance; 

- prepovedana je prodaja blaga ne da bi poskrbeli za urejenost in �isto�o prostora, na katerem 
se izvaja prodaja, po zaklju�eni prodaji pa za to, da se prostor o�isti, odpadki pa se odložijo v 
primerne smetnjake oziroma odpeljejo na komunalno odlagališ�e.

3.4 Pogoji za delovanje medob�inskega redarstva (prostori, oprema,  vozila, zveze) 
Medob�insko redarstvo ima sedež in svoje prostore na Kopališki 3 v Velenju. Ob�inski redarji 
razpolagajo z enim ozna�enim osebnim vozilom in z enim kolesom z motorjem. V skladu s finan�nimi
možnostmi, bo v letu 2009 nabavljeno še eno neozna�eno osebno motorno vozilo.  
Vsi ob�inski redarji so opremljeni z mobilnim telefonom, pri �emer je vedno eden dosegljiv na dežurni 
številki.
Prav tako so tudi vsi opremljeni z osebno opremo in prisilnimi sredstvi skladno s  Pravilnikom o opremi 
in na�inu uporabe opreme ob�inskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/2007). 

3.5 Administracija in vodenje evidenc 
Administrativna dela in vodenje prekrškovnih evidenc se vrši v okviru administrativnega poslovanja 
Medob�inskega inšpektorata. Prekrškovne evidence vodimo s programom »prekrškovni organ« 
podjetja INPORES, ki skrbi za delovanje in skladnost evidence z zakonom.  

3.6 Informacijski sistem medob�inskega redarstva 
Medob�insko redarstvo uporablja informacijski sistem MOV, s programskimi orodji, ki jih vzdržuje 
renomirano podjetje s katerim ima MOV sklenjeno pogodbo, ki skrbi, da so podatki vodeni in hranjeni 
skladno z zakonodajo, ki se nanaša na vodenje prekrškovnih evidenc in varstva osebnih podatkov. 

4. CILJI OB�INSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  

Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru v MOV. 
To pomeni, da je potrebno s pravno sistemskimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti 
varen, �ist in urejen javen prostor v ob�ini. S pomo�jo vseh teh ukrepov se bo zagotavljala kvaliteta 
življenja v ob�ini ter odpravljali posamezni odklonski pojavi v ob�ini.

Delo medob�inskega redarstva mora biti usmerjeno v kršitve, ki predstavljajo ve�jo nevarnost za javni 
interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje, redarstvo pa mora v primeru 
zaznane kršitev ukrepati sorazmerno, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. 



17. december 2008URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 22  / Številka 22-2008

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Strateški in operativni cilji OPV so:
I. STRATEŠKI CILJ 

Dvig kakovosti življenja in dela ob�anov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v MOV. 
To je krovni cilj in edini cilj zagotavljanja varnosti v MOV z medob�inskim redarstvom. Njegova 
vsebina izhaja in nacionalne varnostne politike, iz zakonskih dolo�il, iz nacionalnih programov varnosti 
in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in ob�in. Gre za dolgoro�ni cilj dvigovanja stopnje 
varnosti javnega prostora in prebivalstva v ob�ini. Za dosego tega cilja pa je potrebno dosledno 
izvajanje aktivnosti in ukrepov dolo�enih za posamezno operativno podro�je. Posamezne operativne 
aktivnosti redarstva se izvajajo usklajeno z ukrepi policije, varnostnih služb in inšpekcij, zaradi �esar je 
nujna povezanost teh služb in redno sodelovanje med njimi.  

To sodelovanje in komunikacija je dolo�ena v protokolu o sodelovanju, ki je tudi temelj za partnerski 
odnos, ki smo ga v preteklosti pogrešali. Z izvajanjem protokola o sodelovanju med redarstvom in 
policijo, bomo tudi zagotavljali izvrševanje programskih usmeritev Ministrstva za notranje zadeve in 
Ministrstva za promet glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru, prepre�evanja 
kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi, premoženja in okolja.  

V nekaterih krajevnih skupnostih so ob�ani izkazali željo po njihovem aktivnem prispevku k ve�ji
varnosti. V ta namen je nastala ideja o organizaciji »trojk«. Trojke bi sestavljali trije ob�ani krajevne 
skupnosti, ki bi s prisotnostjo na varnostno problemati�nem obmo�ju spremljali dogajanje in v primeru 
dejanj, ki jih je mo� sankcionirati (prekrški in kazniva dejanja) podali prijavo medob�inskemu 
redarstvu, katero bo zoper storilce ustrezno ukrepalo, ali postopek predalo drugemu pristojnemu 
organu. Medob�insko redarstvo se zavezuje, da bo zoper vse prijave ustrezno ukrepalo in po potrebi 
tudi dajalo usmeritve za izboljšanje delovanja trojk.    

Z izvajanjem aktivnosti za dosego operativnih ciljev, bodo vsi akterji varnosti v ob�ini za dosego 
krovnega cilja prispevali k: 

- prepre�evanju prekrškov, 
- prepre�evanju kaznivih dejanj, 
- zmanjševanju posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih dogodkov kot so naravne 

nesre�e, prometne nezgode, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter 
poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediš�ine, 

- obvladovanju varnostnih tveganj, 
- uvajanju standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, 

okolja ter naravne in kulturne dediš�ine. 

Nosilci aktivnosti:
� Medob�insko redarstvo 
� Policijska postaja 
� Ministrstvo za notranje zadeve 
� Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
� Ministrstvo za promet 
� Ob�inski organi  
� Krajevne skupnosti in mestne �etrti
� Ob�inski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
� Upravljavci in vzdrževalci mestnih ulic in ob�inskih cest 
� Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na ulicah in cestah 
� Zavod za varstvo kulturne dediš�ine  
� Ob�inske in republiške inšpekcijske službe  
� Komunalna podjetja 
� Civilne institucije za varstvo okolja. 

II. OPERATIVNI CILJI  

1. VARNOST CESTNEGA PROMETA: Zmanjševanje števila prometnih nesre� in njihovih 
posledic, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na ob�inskih cestah 
izven naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti, ter pove�anje 
preto�nosti prometa z operativno dinamiko medob�inskega redarstva in policijske 
postaje.

Opis cilja: 
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Varnost v cestnem prometu še vedno ni zadovoljiva. Pred leti postavljeni cilji prometne varnosti se 
niso v celoti uresni�ili. Zato se v cestnem prometu še vedno pojavlja preve� varnostnih tveganj, ki jih je 
treba obvladati s stalnim in profesionalnim policijskim in redarskim nadzorom, z izboljšanjem rednega 
in investicijskega vzdrževanja cest, s širitvijo parkirnih kapacitet, s pove�anjem nadzora nad parkirnimi 
površinami ter z dvigom profesionalnosti policistov in redarjev pri obvladovanju prometnih prekrškov in 
temeljnih vzrokov prometnih nezgod (hitrost, alkohol).  
Intervencijske poti so namenjene lažji in hitrejši dostopnosti intervencijskih vozil (policija, gasilci, 
reševalci idr.) v primeru intervencijskih posegov. V primeru neprevoznosti oziroma neprehodnosti se 
pove�ujejo intervencijski �asi, kar posledi�no vpliva na pove�ano stopnjo ogroženosti zdravja in 
življenja ljudi, varnosti premi�nega in nepremi�nega premoženja idr. Zaradi tega je priporo�ljivo, da 
ob�inski redarji poznajo obmo�ja na katerih se nahajajo intervencijske poti in s svojim ukrepanjem 
zagotovijo optimalno prevoznost oziroma prehodnost intervencijskih poti. 

Aktivnosti in ukrepi redarstva za doseganje cilja: 
- dosledno ukrepanje zoper voznike, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje v obmo�jih za pešce in 

obmo�jih umirjenega prometa (Titov trg, Trg mladosti, Vodnikova in Cankarjeva cesta, 
Kardeljev trg, Son�ni park, Šalek); 

- dosledno ukrepanje zoper voznike, ki ne upoštevajo prepovedi vožnje  na pešpoteh in 
rekreacijskih površinah (poti okoli jezer); 

- fizi�na prisotnost redarjev na cestah, kjer prihaja do prometnih nesre� zaradi hitrosti, te pa so 
Kidri�eva cesta, Cesta Simona Blatnika, Koroška cesta,  Šaleška cesta, Ljubljanska cesta in 
Preloška cesta, kjer se lahko opravljajo tudi meritve s stacionarnim radarjem; 

- ukrepanje zoper pešce, ki ne uporabljajo kresni�ke ali ne hodijo po levi, na vseh lokalnih 
cestah, kjer ni plo�nikov; 

- dosledno ukrepanje zoper voznike, ki ne spoštujejo pravil parkiranja, predvsem tam, kjer je s 
prekrški promet onemogo�en, ogrožen, oviran ali pa so zaparkirane intervencijske poti (KS 
Gorica, KS Šalek, KS Stara vas, in vseh treh M�);

- ukrepanje zoper voznike, ki parkirajo po plo�nikih in križiš�ih pri gostinskih lokalih (Cafe Inn, 
Karaka, bistro Skala, bistro Žagar v Lipju), ter na šolskih poteh (KS Gorica, KS Šalek); 

- dosledno odstranjevanje zapuš�enih vozil;  
- dosledno odrejanje odvozov nepravilno parkiranih vozil, ki predstavljajo nevarnost ali 

onemogo�ajo prevoznost cest ali intervencijskih poti, kjer do odstranitve vozila tudi izvedejo 
vse ukrepe, da ne pride do prometne nesre�e;

- prisotnost redarjev na šolskih poteh, v �asu prvih šolskih dni, opozarjanje na pripetost z 
varnostnim pasom,… in tudi med letom, ko ni poostrenih policijskih aktivnosti, kjer opozarjajo 
otroke na nevarnosti in jim nudijo pomo�;

- redno pregledovanju prometne signalizacije in obveš�anje pristojnih za odpravo 
pomanjkljivosti; 

- pomo� rediteljem pri urejanju parkiranja ob ve�jih prireditvah v Rde�i dvorani; 
- aktivni udeležbi redarstva v vseh preventivnih akcijah ki jih v skladu z programom dela 

organizira SPV MOV, 
- organiziranje in izvajanje skupnih poostrenih nadzorov na podro�ju prometa s Policijsko 

postajo Velenje in Postajo prometne policije Celje, 
- predlaganje in aktivno sodelovanje pri uvedbi sprememb prometnih režimov za varnejši 

promet, ter drugimi možnimi ukrepi, predvsem z vidika varnosti otrok, pešcev, kolesarjev in 
invalidov.

Aktivnosti in ukrepi drugih organov MO za doseganje cilja: 
Za zmanjšanje ogroženosti cestnega prometa tako v naseljih kot tudi izven naselij, je v okviru Urada 
za gospodarske javne službe MOV sprejet plan potrebnih operativnih nalog. Predvidena dela so 
slede�a:

- do konca leta 2008 v Šaleku na odseku državne ceste G4 1260 Zgornji Doli� - Arja vas, 
zgrajen prehod za pešce; 

- v letu 2009 na Trgu mladosti na novo urejena pešpot in lo�ena kolesarska steza; 
- staro Velenje – izgradnja plo�nika od bencinskega servisa  OMV do naselja Straža; 
- ozna�evanje kolesarskih stez v MOV z rde�o granulatno barvo; 
- nivojski dvig križiš�a pri OŠ Miha Pintar Toledo v Velenju; 
- ozna�itev dveh prehodov za pešce s sistemom signal FLASH, na Rudarski cesti in Cesti 

talcev; 
- vpeljava brezpla�nega javnega potniškega prometa. 

V okviru MOV deluje tudi SPV, kateri ima v svojem planu dela predvidene slede�e aktivnosti: 
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- organizacija brezpla�nih preventivnih tehni�nih pregledov za ob�ane MOV; 
- organizacija brezpla�nih predavanj po posameznih KS in M� za krajane; 
- organizacija tehni�nih dnevov za devetošolce OŠ; 
- brezpla�na delitev kresni�k na posameznih prireditvah (predvsem za mlade); 
- vzgoja mladih motoristov; 
- pomo� OŠ pri kolesarskih izpitih; 
- sodelovanje pri prvih in zadnjih šolskih dnevih OŠ; 
- likovna ustvarjanja na temo prometne varnosti v vzgojno varstvenih zavodih (OŠ in VDC 

Ježek); 
- sodelovanje z drugimi subjekti, organizacijami, društvi, ki skrbijo za izboljšanje prometne 

varnosti (ZŠAM, AMZS);
- sodelovanje v nacionalnih akcijah – Pasav�ek, Bodi viden, Alkohol ubija, dan brez avtomobila, 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre�.

Nosilci:
� Medob�insko redarstvo  
� Policijska postaja 
� Ob�inski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
� Koncesionar za odvoz vozil 
� Upravljavci in vzdrževalci mestnih ulic in ob�inskih cest 
� Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na ulicah in cestah 
� Urad za gospodarske javne službe MOV. 

2. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU: Obvladovanje javnega prostora s fizi�no
prisotnostjo ob�inskih redarjev na na�in, ki je v skladu s pravnimi predpisi, oceno 
varnostnih razmer in varnostno stroko. 

Opis cilja: 
Zakon o javnem redu in miru opredeljuje javni red in mir kot stanje, v katerem je zagotovljeno 
neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. Namen zakona je zato neposredno 
uresni�evanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v 
telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih 
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Vzdrževanje javnega 
reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se 
prepre�i ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali 
posamezniku. 

Javni red in mir  je dobrina, ki  izklju�uje vsa protipravna dejanja, s katerimi se kršijo splošna pravila 
vsakdanjega dela in življenja. Javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno varno in mirno 
po�utje ljudi, njihovo neovirano gibanje na javnih krajih in drugih površinah, uporaba javnih objektov, 
stanovanj in drugih prostorov, nemoteno opravljanje uradnih opravil državnih in drugih organov, 
organizacij in skupnosti oziroma optimalno varnost znotraj družbene skupnosti. Javni red torej pomeni 
nek minimum socialnih pravil, ki jih velika ve�ina prebivalstva razume kot nujno potrebne za svoje 
sožitje. 

Vzdrževanje javnega reda in miru je torej delovanje skupnosti (tudi lokalne skupnosti), ki s predpisi in 
ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepre�ijo in obvladujejo ravnanja in nevarnosti, ki 
ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti in posamezniku. Gre torej za škodljiva 
ravnanja skupin ali posameznikov, ki se na javnem kraju nedostojno, drzno ali nasilno vedejo, ki 
ustvarjajo nered v gostinskih lokalih, na javnih shodih in na javnih prireditvah, ki uporabljajo nevarne 
predmete ali nevarne snovi, ki povzro�ajo hrup, ki bera�ijo, nedovoljeno kampirajo in preno�ujejo na 
javnih krajih, ki ustvarjajo vandalizem, nehumano in v nasprotju s predpisi uporabljajo in vodijo živali, 
uni�ujejo državne simbole in pišejo po zgradbah. Vsa navedena škodljiva in kazniva ravnanja 
zmanjšujejo kakovost bivanja in gibanja na javnih površinah in v javnih prostorih. Ob�inske redarske 
službe in ob�inski redarji imajo pristojnosti, pooblastila in naloge, da se aktivno vklju�ijo v proces 
kontinuiranega zagotavljanja javnega reda in miru na obmo�ju mesta. 

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja: 
- ukrepanje zoper lastnike in vodnike psov, ki ne uporabljajo povodcev in nagob�nikov in ne   

pobirajo iztrebkov; 
- prisotnost redarjev v bližini no�nih lokalov (Max, Winner, ter lokali v Starem Velenju), kjer 

zaradi kadilskega zakona obiskovalci kršijo no�ni mir, prihaja pa tudi do pretepov; 
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- prisotnost redarjev v parkih, ob vikendih, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov, razbijanja 
stekla, uni�evanja in prevra�anja košev za smeti in pisanja po objektih (park na Vodnikovi, 
Son�ni park, park na gradu, parkiriš�e Interspara na  Selu, parkiriš�a na Foitovi, vodno 
zajetje nad Pesjem, parkiriš�a Gorenja in Premogovnika, pri cerkvi na Šmarški oz. Tav�arjevi 
cesti, v gozdu pri rezervoarju med Vodovodno in Šmarško cesto); 

- prisotnost v strogem mestnem središ�u, kjer prihaja do enakih pojavov, kot pri prejšnji alineji, 
poleg tega pa še do poškodovanj izložb in javne razsvetljave, vlomov in tatvin; 

- prisotnost redarjev pono�i na obmo�ju šolskih in igriš� drugih VVZ, kjer prihaja do uni�evanja 
igral, onesnaževanja, preprodaje drog in fizi�nega nasilja (OŠ AA, glasbena šola, OŠ Šalek, 
vrtec Vrtiljak, Dom krajanov Konovo, gasilski dom Škale, OŠ Pesje, ve�namenski dom Vinska 
gora in cerkev v Vinski gori); 

- obhodih pokopališ� in sakralnih objektov, ki so pogosto tar�a vandalov (Podkraj, Škale, 
Vinska Gora, Šmartno); 

- prisotnosti redarjev pri kulturnih objektih in spomenikih (Kulturni dom, Galerija, velenjski 
grad), kjer prihaja do kršitev javnega reda; 

- dosledno ukrepanje zoper osebe, ki uporabljajo nevarne predmete (petarde in drugo 
pirotehniko) predvsem v �asu praznovanj; 

- dosledno ukrepanje zoper osebe, ki se nedostojno vedejo na javnih krajih in do pooblaš�enih 
uradnih oseb redarstva; 

Nosilci:
� Medob�insko redarstvo  
� Policijska postaja 
� Lastniki, upravljavci, skrbniki, upravitelji in najemniki javnih površin in zgradb 
� Organizatorji shodov in prireditev na javnih in drugih površinah 
� Varnostna podjetja, ki pogodbeno varujejo javna zbiranja ter premoženje in osebje pri 

uporabnikih varnostnih storitev. 

3. ZMANJŠANJE KAZNIVIH DEJANJ: Varnostno obvladovanje kjer prihaja do kaznivih 
dejanj premoženjske narave (tatvine, vlomi, preprodaja mamil, poškodovanja 
premoženja in kaznivih dejanj z elementi nasilja). 

Opis cilja: 
Po statisti�nih podatkih je kriminaliteta v MOV v rahlem porastu, predvsem pa se spreminja struktura 
kaznivih dejanj. Pove�anje deliktov na podro�ju prepovedanih drog rezultira tudi v pove�anju s tem 
povezane sekundarne kriminalitete, kot so tatvine in vlomi. Vsa ta kazniva dejanja so koncentrirana v 
mestnih središ�ih in pri objektih, kjer se zbira mladina, ko je najbolj dovzetna za tovrstna dejanja. 
Poleg organiziranih aktivnosti, ki so v pristojnosti policije, pa je edino u�inkovito sredstvo za 
zmanjšanje tveganja, pove�an redarski nadzor, s �emer se odvra�a storilce od dejanj, in se jih 
prežene stran od mestnih središ�, kjer so možnosti za ta dejanja manjša, poleg tega pa je tudi 
verjetnost, da bodo po dejanju zaloteni, ve�ja. S pove�anim nadzorom na obmo�jih zbirališ� mladine 
pa se le to tudi zaš�iti pred nova�enjem, kateremu so pogosto izpostavljeni. 

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja: 
- prisotnost ob�inskih redarjev na mestih, kjer prihaja do vlomov (trgovine in lokali v centru 

mesta Šaleška, Rudarska, Cankarjeva, ter na vseh ve�jih parkiriš�ih in garažnih hišah) v 
no�nem �asu; 

- prisotnost ob�inskih redarjev na mestih, kjer se vrši preprodaja prepovedanih drog (okolica 
šolskega centra v �asu odmorov, za knjižnico ŠC, pri lokalih Venezia in Markiz, med OŠ 
Anton Aškerca in glasbeno šolo, na parkirnem prostoru pri OŠ Miha Pintar Toleda, pred 
opuš�enim objektom na Gorici, pred domom krajanov na Konovem, gasilski dom Škale in 
pokopališ�e Škale, kamnolom Vemonta, cesta na Trebeliško v Paki; 

- izvajanje skupnih preventivnih akcij s policijo za zmanjšanje dejavnikov tveganja; 
- obveš�anje policije o zaznanih operativno zanimivih pojavih; 
- nudenje pomo�i policiji pri izvajanju nalog s podro�ja kriminalitete. 

Nosilci:
� Medob�insko redarstvo  
� Policijska postaja. 
4. VAROVANJE OKOLJA IN VARNOST OBJEKTOV NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠ�INE:

Prepre�evanje onesnaževanja okolja in varovanje kulturne in naravne dediš�ine
(zgradb, spomenikov, muzejev, arheoloških najdiš�, idr.) in napadov nanjo na obmo�ju
ob�ine.
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Opis cilja: 
Ekologija je svetovni problem, pa naj gre za onesnaževanje zraka vode ali zemlje. Ljudje se vedno bolj 
zavedajo svojega prispevka pri ohranjanju narave, vendar pa vedno bolj izstopajo posamezniki, ki 
bodisi iz ekonomskih razlogov ali pa pomanjkanja �loveške kulture ravnajo v nasprotju z zakonodajo. 
Ekološke posledice, ki jih imajo taka ravnanja, so pogosto nepopravljive, zato tudi vložena sredstva za 
pregon niso nikoli prevelika.  S tega zornega kota so tudi ob�inske redarske službe pomemben subjekt 
varstva okolja na obmo�ju ob�ine. Na lokalni ravni gre za skrb v tem smislu, da se ob�inska redarska 
služba aktivno vklju�i v proces implementacije Nacionalnega programa varstva okolja ter v proces 
uresni�evanja ob�inske okoljske politike in ob�inskega programa varstva okolja.  
Varstvo kulturne dediš�ine je urejeno z Zakonom o varstvu kulturne dediš�ine (Uradni list RS, št. 
7/1999). Po tem zakonu imajo dolo�ene pristojnosti tudi lokalne skupnosti. Na splošno pa velja, da je 
ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediš�ine ter prepre�evanje ogroženosti zgradb, muzejev, 
arheoloških najdiš�, grobiš�, spomenikov in drugih nepremi�nih in premi�nih objektov, ki imajo status 
kulturne dediš�ine, skrb vseh in vsakogar (4. �len zakona).  
Zato so ob�inski redarji kot pooblaš�ene uradne osebe tudi tisti subjekti, ki so dolžni skrbeti za 
prepre�evanje ogroženosti in napadov na te objekte, kot tudi za zaš�ito sledov in ustrezno obveš�anje 
policije ob morebitnem poškodovanju takega objekta. 

Aktivnosti in ukrepi za dosego cilja: 
- dosledno ukrepanje zoper osebe, ki odlagajo odpadke (steklenice, plo�evinke) v parkih in 

obmo�jih, kjer se ob ve�erih zbira mladina; 
- prisotnost redarjev v parkih, ob vikendih, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov, razbijanja 

stekla, uni�evanja in prevra�anja košev za smeti in pisanja po objektih (park na Vodnikovi, 
Son�ni park, park na gradu, parkiriš�e Interspara na  Selu, parkiriš�a na Foitovi, vodno zajetje 
nad Pesjem, parkiriš�a Gorenja in Premogovnika, pri cerkvi na Šmarški oz. Tav�arjevi cesti, v 
gozdu pri rezervoarju med Vodovodno in Šmarško cesto); 

- dosledna kontrola �rnih odlagališ� odpadkov in ukrepanje zoper kršitelje, ki te odpadke 
odlagajo; 

- spremljanje pojavov, ki kažejo na nezakonito onesnaževanje (pogini rib, pranje avtomobilov 
ob vodotokih, sežiganje odpadkov). 

Nosilci:
� Medob�insko redarstvo  
� Zavod za varstvo kulturne dediš�ine OE Celje 
� Upravljavec, vzdrževalec in restavrator zgradb, spomenikov in drugih objektov kulturne 

dediš�ine  
� Ob�inske in republiške inšpekcijske službe  
� Komunalna podjetja 
� Civilne institucije za varstvo okolja 
� Policijska postaja. 

Skupno vsem ukrepom

Za izvajanje vseh navedenih nalog bo vodja medob�inskega redarstva ob podpori župana skrbel, da 
se bodo ob�inski redarji ustrezno izobraževali (seznanjanje z novostmi, osnovno in obdobno 
usposabljanje skladno s pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju ob�inskih redarjev), da bodo 
imeli na voljo ustrezna tehni�na sredstva (tehni�na, informacijska in komunikacijska oprema in vozila) 
in ustrezne delovne pogoje, ter da bodo ustrezno motivirani za kvalitetno opravljanje nalog. 

Zelo pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti na vseh podro�jih pa je fleksibilnost 
medob�inskega redarstva, ki jo zagotavlja vodja medob�inskega redarstva s takojšnjo preusmeritvijo 
aktivnosti redarjev tja in takrat, ker prihaja do eskalacij negativnih pojavov. 
Namen vseh aktivnosti je dvigniti stopnjo zavesti državljanov, da je spoštovanje vseh zakonskih pa 
tudi moralnih norm v dobro vseh prebivalcev, isto�asno pa morajo tisti, ki teh norm ne spoštujejo, 
pri�akovati, da bodo pri svojem po�etju zaloteni in tudi ustrezno sankcionirani. 
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5. IZVAJANJE  IN NADZOR NAD IZVAJANJEM OB�INSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 

5.1  Pristojnost državnih organov 

Nadzorstvo nad zakonitostjo dela ob�inskih organov, ob�inskih uprav in ob�inskih redarstev pri 
izvrševanju tega zakona opravlja Ministrstvo za notranje zadeve (1. odstavek 30. �lena ZORed). 

Nadzorstvo nad zakonitostjo izvrševanja posameznih pooblastil ob�inskih redarstev in organ pristojen 
za nadzor, dolo�a zakon, s katerim so ta pooblastila dolo�ena (2. odstavek 30. �lena ZORed). 

5.2 Pristojnost ob�inskih organov 
Za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog ob�inskega redarstva, dolo�enih z ob�inskimi predpisi, je 
pristojen župan (31. �len ZORed). 
Interno nadzorstvo nad izvrševanjem Zakona o ob�inskem redarstvu izvaja neposredno župan, ki v ta 
namen imenuje interno komisijo, ki najmanj enkrat letno oceni izvajanje ob�inskega programa varnosti 
(tretji odstavek 6. �lena ZORed).  

Vodja medob�inskega redarstva ob zaklju�ku leta izdela letno poro�ilo o izvajanju OPV, ki vsebujejo 
statisti�ne podatke, župan pa lahko zahteva tudi vmesna poro�ila, ki so lahko podlaga za ocenjevanje 
izpolnjevanja OPV. 

5.3 Proces izvajanja OPV 

OPV ima, glede na dolo�be ZORed, zna�aj dokumenta trajne narave. To pomeni, da upošteva 
potrebo po trajnosti, zato ga je treba dosledno izvajati od dneva njegovega sprejema. Ob�inski organi 
najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje OPV (3. odstavek 6. �lena ZORed), zato je tudi omogo�eno 
obdobno ocenjevanje njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov. Ocenjevanje izvajanja OPV bo 
omogo�ilo ovrednotenje vsebinskih, operativnih, organizacijskih in finan�nih ukrepov za zagotavljanje 
javne varnosti in javnega reda in mira v MOV.  

Ocenjevanje OPV poteka tako, da se dosledno preverja izpolnjevanje ukrepov, ki so opredeljeni za 
dosego konkretnega cilja, ki je opredeljen v OPV. Takšen na�in ocenjevanja pa se zagotovi z izdelavo 
obdobnih poro�il o delu medob�inskega redarstva.  

OPV se, glede na novo nastale varnostne razmere v ob�ini, ažurira oziroma ustrezno spremeni in 
dopolni. Vodja medob�inskega redarstva v primeru spremenjenih varnostnih razmer v ob�ini, ustrezno 
spremeni in dopolni oceno varnostnih razmer, nato pa še OPV. Ustrezna in temeljita ocena varnostnih 
razmer je podlaga za opredelitev obsega in vrste nalog ob�inskega redarstva (1. odstavek 6. �lena 
ZORed).

5.4  Sodelovanje in komunikacija 
Za uskladitev OPV ter za sodelovanje medob�inskega redarstva in policije skrbijo župan in vodja 
organizacijske enote policije, ki je pristojna za obmo�je MOV (drugi odstavek 7. �lena ZORed). 
Dolo�ba pomeni, da morata pri zagotavljanju javne varnosti in javnega reda in miru,  ob�insko
redarstvo in policija nujno sodelovati. Zato mora biti  vzpostavljena med obema organoma ustrezna 
komunikacija.  
Komunikacija poteka na ve� nivojih: 

a) komunikacija na lokalnem nivoju: 
� komunikacija znotraj medob�inskega redarstva,  
� komunikacija med medob�inskim redarstvom in ob�inskimi organi,  
� komunikacija med ob�inskimi redarstvi sosednjih ob�in in drugimi redarstvi,  
� komunikacija med medob�inskim redarstvom in Policijo,  
� komunikacija med medob�inskim redarstvom in inšpekcijami,  
� komunikacija med medob�inskim redarstvom in zasebnimi varnostnimi podjetji,  
� komunikacija med medob�inskim redarstvom in ostalimi službami (zaš�ita in reševanje, 

gasilci, itn.).  

b) komunikacija z državnem nivojem: 
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� komunikacija med medob�inskim redarstvom in ministrstvi (Ministrstvo za notranje zadeve, 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ministrstvo za promet). 

Za komunikacijo med službami je odgovoren vodja medob�inskega redarstva, ki skrbi za izvrševanje 
protokolov o sodelovanju, ki so priloga tega programa, glede na varnostne potrebe in potrebe 
uresni�evanja tega programa pa tudi za komunikacijo z ostalimi prej navedenimi subjekti. 

6. OCENA FINAN�NIH POSLEDIC 
Sredstva za izvajanje OPV se zagotovijo v prora�unu MOV (�etrti odstavek 6. �lena ZORed). Glede na 
navedeno zakonsko dolo�bo je MOV obvezana, da pri prora�unskem na�rtovanju zagotovi ustrezna 
finan�na sredstva za izvajanje OPV oziroma za delovanje medob�inskega redarstva v sklopu 
Medob�inskega inšpektorata. 
Za leto 2008 je bil za Medob�inski inšpektorat sprejet prora�un v vrednosti 329.062,00 €. Poleg pla�
so sredstva namenjena za strokovno izobraževanje zaposlenih, uniforme in službene obleke, 
vzdrževanje službenih vozil, službena potovanja, pisarniški in splošni material, nabava in vzdrževanje 
opreme, vzdrževanje prostorov, ter delovanje Komisije za nadzor dela Medob�inskega inšpektorata.  

Za leto 2009 je bil za Medob�inski inšpektorat sprejet predlog prora�una v vrednosti 367.091,00 € 
Poleg obstoje�ih postavk iz leta 2008, se v letu 2009 dodelita na novo postavki, javna dela (aktivna 
politika zaposlovanja) in posebna sredstva za nadzor prometa.  

Pripravila Delovna skupina za pripravo OPV v sestavi:
Sonja Glažer, vodja skupine

Peter Tkalec, član
Suzana Žinič, članica

Katarina Praznik, članica
Robert Podpečan, član

Aleš Lipuš, komandir PP Velenje
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Svet Mestne občen Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2, Uradni 
list RS, št. 94/2007, 14/07-ZSPDPO in 27/08- Odl.US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07),  ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
15/2006, 26/07 in 18/08) na 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč  in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje lokacijskega načrta Vinska Gora - 2  
1. člen

V Odloku o programu opremljanja  stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje lokacijskega načrta 
Vinska Gora -2 ( Uradni vestnik št. 18/2008; v nadaljevanju Odlok) se spremeni 6. člen tako, da se glasi:

»Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled 
v programu opremljanja.

Drugi viri  financiranja predstavljajo  prihodek od komunalnega prispevka, zbranega na območjih, kjer je komunalna oprema 
že zgrajen, iz proračuna  in iz prispevkov iz dolgoročnega programa naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020.«

2. člen
V odloku se spremeni 7. člen tako, da se glasi.

»Faze gradnje komunalne opreme:

- I. FAZA: 
1. Sprejetje programa opremljanja     oktober 2008
1a.Sprejetje sprememb in dopolnitev programa opremljanja  december 2008
2. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   maj 2009
3. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     junij 2009
4. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. Infrastrukturo   september 2009
5. Izgradnja komunalne infrastrukture     marec 2010  
6. Pridobitev uporabnega dovoljenja     december 2010

- II. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   junij 2009
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     september 2011
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo  oktober 2009
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     november 2010 – april 2012  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     maj 2012

obra�unsko obmo�je skupni stroški drugi viri obra�unski stroški 
  EUR EUR EUR 

CESTNO OMREŽJE 1.341.525,00 541.525,00 800.000,00
JAVNA RAZSVETLJAVA 311.589,00 311.589,00 0,00
KABELSKA KANALIZACIJA 89.968,00   89.968,00
VODOVODNO OMREŽJE 1.004.658,00 750.000,00 254.658,00
KANALIZACIJA ZA ODPADNO 
VODO PRIMAR 130.725,00 130.725,00 0,00
KANALIZACIJA ZA ODPADNO 
VODO 258.825,00   258.825,00
KANALIZACIJA ZA PADAVINSKO 
VODO 446.785,00 100.000,00 346.785,00
�ISTILNA NAPRAVA 247.024,00 247.024,00 0,00
RAVNANJE Z ODPADKI 10.614,00   10.614,00
Skupaj 3.841.713,00 2.080.863,00 1.760.850,00
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- III. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   julij 2009
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     september  2010 
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo  januar 2011
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     januar 2012 – maj 2013  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     junij 2013

 ČISTILNA NAPRAVA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   oktober  2010
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     september  2012 
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo  oktober 2012
4. Izgradnja čistilne naprave      januar 2012 – marec 2016  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     junij 2016

Dinamika gradnje, ki je predvidena v navedenih rokih je odvisna predvsem od prodaje parcel.
Če bo prodaja parcel uspešno opravljena do navedenega roka bo predvideni plan možno izpolniti. V kolikor se bo prodaja parcel 
premaknila, bo potrebno prestaviti tudi aktivnosti gradnje komunalne opreme.«

3. člen
V odloku se spremeni 8. člen tako, da se glasi:

»Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju so: 

CESTE
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

CE_2 1,96   6,24   

OC1   
20,28 37,69 

      
22,24

    
10,09

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema

JZ_2 0,48 2,06
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ELEKTRO IN TELEKOMUNIKACIJSKI KORIDOR 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj
Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OEinTK 0,00 
0,44 0,44

0,00
4,24 4,24

VODOVOD 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj
Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OV1 0,00 6,45 6,45 0
12,00 12,00

FEKALNA KANALIZACIJA 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OFK1 0   0   

OFK2   
6,56 12,19 

      
6,56

    
12,19

METEORNA KANALIZACIJA 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OMK1 0,00 
11,32 11,32

0,00
21,05 21,05
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�ISTILNA NAPRAVA 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

O�N 0 0 0 0 0 0

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

RO_1 0,29   0,89  

OEO   
0,27 0,50

      0,56     
1,39

    4. člen
     (veljavnost)

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

Številka: 352-01-0016/2007-670
Datum:  17. 12. 2008
        župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občen Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l.RS 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
– UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 14/07-ZSPDPO in 27/08- Odl.US), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07),  ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/07 in 18/08) na 19. seji dne 16. 12. 2008 
sprejel

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme programom opremljanja stavbnih 
zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje 
strnjene pozidave Škale - Hrastovec, v Mestni občini Velenje in 
določi merila za odmero komunalnega prispevka.

Program opremljanja za območje strnjene pozidave Škale 
- Hrastovec je izdelalo projektantsko podjetje BRP d.o.o., 
Efenkova 45, 3320 Velenje, št. projekta PO-5661.

Program opremljanja vsebuje:
- vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem 

prispevku;
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne 

opreme;
- skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme;
- terminski plan izgradnje komunalne opreme
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno 

zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta;
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za predvideno novogradnjo na območju  strnjene 
pozidave Škale - Hrastovec

2. člen
(pojmi)

Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja 
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Mestna 
občina Velenje oz. posamezni izvajalci gospodarskih javnih 
služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
-  objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
-  objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in 

padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura,  
čistilna naprava)

-  objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
-  objekti in omrežja javne razsvetljave;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme 
je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto 
komunalne opreme oz. območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so 

stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo 
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali 
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in 
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven 
oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so 
skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme, znižani za 
tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komunalnega 
prispevka oz. iz občinskega proračuna;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je 
plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na katero 
se bo zavezanec priključil oz. jo bo uporabil;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku 
je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino 
objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem 
območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta oz. tlorisna površina ustreznega dela objekta in 
se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oz. zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za 
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.

II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA

3. člen
(obravnavana komunalna oprema)

Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in 
predvideno komunalno opremo na območju
strnjene pozidave Škale - Hrastovec:

1) Obstoječa komunalna oprema: 
Obstoječa komunalna oprema, ki je predmet odmere 
komunalnega prispevka, je izven območja strnjene pozidave 
Škale - Hrastovec in je minimalna, zajema pa primarno cestno, 
vodovodno in kanalizacijsko omrežje, javne odprte in zelene 
površine, ter površine za ravnanje z odpadki.

Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku o programu 
opremljanja označi in ovrednoti skladno z Odlokom o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/2007) ter poveča s 
faktorjem 1,0374 oziroma povprečnim letnim indeksom cen, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka 
gradnja« in sicer za posamezno infrastrukturo, kot je navedeno 
v odloku.

- VO_7 - primarno obstoječe vodovodno omrežje v naselju 
Škale - Hrastovec, v vrednosti 1,12 € na kvadratni meter 
stavbnega zemljišča, ter 3,41 € na kvadratni meter neto   
tlorisne površine objekta,

- KA_7 - primarno obstoječe kanalizacijsko omrežje v naselju 
Škale - Hrastovec, v vrednosti 1,09 € na kvadratni meter 
stavbnega zemljišča, ter 2,87 € na kvadratni meter neto 
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tlorisne površine objekta,
- CE_2 – primarno obstoječe cestno omrežje v naselju Škale - Hrastovec, v vrednosti 2,03 € na kvadratni meter stavbnega 

zemljišča, ter 6,47 € na kvadratni meter neto   tlorisne površine objekta,
- JZ_2  – javne odprte in  zelene površine, v vrednosti 0,50 € na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 2,14 € na kvadratni 

meter neto tlorisne površine objekta,
- RO_1 – površine za ravnanje z odpadki, v vrednosti 0,30 € na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 0,92 € na kvadratni 

meter neto tlorisne površine objekta.

2) Predvidena komunalna infrastruktura:
Program opremljanja obravnava predvideno sekundarno komunalno opremo (komunalno omrežje – meteorna in fekalna 
kanalizacija, vodovod, promet in zveze, energetika)  območja obdelave. 

Območje opremljanja obsega naslednje komunalne objekte in naprave:

- Sekundarna komunalna oprema:
o ceste in pločnike (oznaka obračunskih območij OC1), 
o elektro omrežje – javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij OJR),
o elektro in telekomunikacijski koridor (oznaka obračunskih območij OEinTK),
o vodovodno omrežje(oznaka obračunskih območij OV1), 
o  plinovodno omrežje(oznaka obračunskih območij OP1), 
o kanalizacijsko omrežje – fekalna (oznaka obračunskih območij OFK1)  in meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij 

OMK1),  
o ekološki otok brez kontejnerjev za odpadke (oznaka obračunskih območij OEO).

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME

4. člen
(obračunska območja)

Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:

- OC1 – obračunsko območje občinskih cest v območju urejanja strnjene pozidave Škale - Hrastovec
- OJR – obračunsko območje javne razsvetljave v območju urejanja
- OEinTK – obračunsko območje elektro in telekomunikacijske kanalizacije v območju urejanja
- OV1 – obračunsko območje sekundarnega vodovodnega omrežja v območju urejanja
- OP1 – obračunsko območje sekundarnega plinovodnega omrežja v območju urejanja strnjene pozidave Škale - Hrastovec
- OFK1 – obračunsko območje sekundarne fekalne kanalizacije v območju urejanja
- OMK1 – obračunsko območje sekundarne meteorne kanalizacije v območju urejanja
- OEO – obračunsko območje ekološkega otoka v območju urejanja

Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku označi in ovrednoti kot je navedeno v 3. členu tega odloka:
- VO_7 - primarno obstoječe vodovodno omrežje v naselju Škale - Hrastovec, v vrednosti 1,12 € na kvadratni meter stavbnega 

zemljišča, ter 3,41 € na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta,
- KA_7 - primarno obstoječe kanalizacijsko omrežje v naselju Škale - Hrastovec, v  vrednosti 1,09 € na kvadratni meter stavbnega 

zemljišča, ter 2,87 € na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta,
- CE_2 – primarno obstoječe cestno omrežje v naselju Škale - Hrastovec, v vrednosti 2,03 € na kvadratni meter stavbnega 

zemljišča, ter 6,47 € na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta,
- JZ_2  – javne odprte in  zelene površine, v vrednosti 0,50 € na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 2,14 € na kvadratni 

meter neto tlorisne površine objekta,
- RO_1 – površine za ravnanje z odpadki, v vrednosti 0,30 € na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 0,92 € na kvadratni 

meter neto tlorisne površine  objekta.

5. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 3.1 – cestno omrežje, Priloga 3.2 
– javna razsvetljava, Priloga 3.3 – elektro in TK koridor, Priloga 3.4 – vodovodno omrežje, Priloga 3.5 – plinovodno omrežje,  
Priloga 3.6 – kanalizacija, Priloga 3.7 – ekološki otok).
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IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO 
OBRAČUNSKIH OBMOČJIH OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME

6. člen
(skupni in obračunski stroški opremljanja)

Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v 
programu opremljanja.

Drugi viri  financiranja predstavljajo  prihodek od komunalnega prispevka, zbranega na območjih, kjer je komunalna oprema že 
zgrajen, iz proračuna  in iz prispevkov iz dolgoročnega programa naložb v v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda za obdobje 2009 – 2020.

V. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME

7. člen
(terminski plan izgradnje komunalne opreme)

Izgradnja komunalne infrastrukture na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec bo potekala po fazah.
Faze izgradnje se bodo določile glede na pridobljeno lastništvo ter na funkcionalnost komunalne opreme. Gradnja komunalne 
infrastrukture  se predvideva v  šestih fazah, v naslednjih 10 letih.
Vrstni red faz se lahko spremeni in ni vezan na terminski plan. 
Prikaz faz izgradnje je na vpogled v programu opremljanja – priloga 4.

Faze gradnje komunalne opreme:

- I. FAZA: 
1. Sprejetje programa opremljanja     december 2008
2. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije 
3. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     marec 2009
4. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo               april 2009
5. Izgradnja komunalne infrastrukture     junij 2009 – april 2010  
6. Pridobitev uporabnega dovoljenja     maj 2010

- II. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   februar 2009 
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     oktober 2010
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo               december 2010
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     marec 2011 – februar 2012  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     marec 2012

obra�unsko obmo�je skupni stroški drugi viri obra�unski stroški 
  EUR EUR EUR 

CESTNO OMREŽJE 3.141.773,00 1.000.000,00 2.141.773,00 
JAVNA RAZSVETLJAVA 259.282,00 259.282,00 0,00 
KABELSKA 
KANALIZACIJA 115.684,00   115.684,00 

VODOVODNO OMREŽJE 664.439,00 400.000,00 264.439,00 

PLINOVOD 188.060,00   188.060,00 

KANALIZACIJA ZA 
ODPADNO VODO 536.683,00 350.000,00 186.683,00 

KANALIZACIJA ZA 
PADAVINSKO VODO 854.340,00 400.000,00 454.340,00 

RAVNANJE Z ODPADKI 4.592,00   4.592,00 

Skupaj 5.764.853,00 2.409.282,00 3.355.571,00 
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- III. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   december 2008
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     maj  2013 
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo               julij 2013
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     november 2013 –  maj 2014  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     junij 2014

- IV. FAZA:  
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   december 2008
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     januar 2015
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo                april 2015
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     avgust 2015 – junij 2016  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     julij 2016

- V. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   februar 2009
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     september 2016
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo               december 2016
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     marec 2017 – september 2017  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     oktober 2017

- VI. FAZA:
1. Izdelava PGD, PZI projektne dokumentacije   februar 2009
2. Ureditev pravno-premoženjskih razmerij     maj  2017 
3. Pridobitev gradbenega dovoljenja za kom. infrastrukturo               junij 2017
4. Izgradnja komunalne infrastrukture     oktober 2017 –  maj 2018  
5. Pridobitev uporabnega dovoljenja     junij 2018

Dinamika gradnje, ki je predvidena v navedenih rokih je odvisna predvsem od prodaje parcel.
Če bo prodaja parcel uspešno opravljena do navedenega roka bo predvideni plan možno izpolniti. V kolikor se bo prodaja parcel 
premaknila, bo potrebno prestaviti tudi aktivnosti gradnje komunalne opreme.

VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO 
POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

8. člen
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem 
območju so: 
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CESTE
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

CE_2      
OC1   23,76   84,58 
      23,76     84,58

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema

Primarna in sekundarna komunalna 
oprema

JZ_2 0,48 2,06

ELEKTRO IN TELEKOMUNIKACIJSKI KORIDOR 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj
Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OEinTK 0,00 1,28
1,28

0,00 4,57 
4,57

VODOVOD 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj
Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

VO_7 1,08   3,29   
OV1   2,93   10,44 
      4,01     13,73
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PLINOVOD 
Strošek na m2 stavbnega  zemljiš�a
(EUR/m2) 

Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta   (EUR/m2) 

Obra�unska
obmo�ja

Primarna 
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj Primarna  
komunalna 
oprema

Sekundarna
komunalna 
oprema

Skupaj

OP1 0,00 2,09
2,09

0,00 7,43 
7,43

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(zavezanec in odmera komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, 
ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
-  Za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
-  Za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

10. člen 

Stroški iz 7. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu 
programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. 

Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

  11. člen
(izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme)

Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnosti x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt) 

Zgornje oznake pomenijo: 
- KP(i) ----------- komunalni prispevek za dolo�eno vrsto komunalne opreme,  
- A(parcela) ---- površina parcele objekta (m2), 
- Cp(i) ----------- indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z dolo�eno komunalno  

                       opremo na obra�unskem obmo�ju (podlage podane v 7. �lenu tega odloka), 
- Dp -------------- delež parcele pri izra�unu komunalnega prispevka, 
- Kdejavnost ------- faktor dejavnosti,  
- Ct(i) ------------ indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta  

                       z dolo�eno komunalno opremo na obra�unskem obmo�ju, 
- A(tlorisna) ---- neto tlorisna površina objekta (m2), 
- Dt --------------- delež neto tlorisne površine objekta pri izra�unu komunalnega prispevka.  

12. �len
(izra�un celotnega komunalnega prispevka) 

Celotni komunalni prispevek za objekt iz 10. �lena  se izra�una na naslednji na�in: 
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16. člen
Komunalni prispevek na območju strnjene pozidave Škale - Hrastovec se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture 
(83. člen ZPNačrt, Ur.l. RS št. 33/07).

17. člen
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral izgradnjo 
posamezne komunalne infrastrukture.
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se zavezancu dogovorjena obveznost 
odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem 
območju lahko odmeri. V tem primeru skleneta občina in zavezanec pogodbo o vlaganjih skladno z 78. členom ZPNačrt (Ur.  list 
RS, št. 33/07).

KP = �KP(i) 

Zgornje oznake pomenijo: 
- KP -------------  celotni izra�unani komunalni prispevek, 
- KP(i) ----------- izra�unani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na 

                       katero se objekt priklju�uje. 

13. �len

(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izra�una za pove�ano neto tlorisno površino 
objekta oziroma površino gradbene parcele. 

(2) V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izra�una, �e je prišlo do 
pove�anja neto tlorisne površine objekta ali površine gradbene parcele ali izboljšanja opremljenosti 
gradbene parcele s komunalno opremo. 

14. �len
(podrobnejša merila) 

Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izra�unu komunalnega prispevka je 
Dp:Dt = 0,50:0,50. 

15. �len

Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov dolo�enih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in po dolo�itvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003): 

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 
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VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18. člen
(odločba o odmeri komunalnega prispevka)

Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 
dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.

19. člen

Program opremljanja je na vpogled v Uradu za javne 
gospodarske službe na Mestni občini Velenje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(prehodno obdobje)

Vsi postopki odmere komunalnega prispevka, ki so bili 
začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo oziroma se 
komunalni prispevek odmeri po dosedaj veljavnih predpisih, če 
sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
- da je bila pred uveljavitvijo tega odloka vložena popolna 

vloga in
- da o tej vlogi še ni bilo pravnomočno odločeno.

21. člen
(veljavnost)

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

Številka: 352-01-0017/2007-670
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1B, Uradni list RS, št. 102/04, 92/05, 111/05-odl US, 93/05, 120/06-odl US, 
126/07), 58., 59., 60., 61. 62. in 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, st. 18/84, 32/85 in 33/89, Uradni list RS, st. 24/92, 29/95 in 44/97), 36. člen 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07-odl. US, 57/08), ter 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
15/06, 26/07 in 18/08), na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 12/03; v nadaljevanju: odlok) se 
za 3. členom doda nov 3a. člen, ki se glasi:
»Na nezazidanih stavbnih zemljiščih znotraj območja 
posameznega prostorskega izvedbenega načrta (ureditveni 
načrti, zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti, občinski 
podrobni prostorski načrti), kjer ni predvidena gradnja 
posameznih objektov, objektov v javni rabi, javnih površin ali 
objektov gospodarske javne infrastrukture, se nadomestilo za 
nezazidana stavbna zemljišča ne odmeri.
Na zemljiščih  v sklopu prostorskega izvedbenega akta, ki 
je skladno s parcelacijo po veljavnem prostorskem aktu, se 
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne 
obračunava do izvedbe celotne komunalne opreme celotnega 
območja, pokritega s prostorskim aktom.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se 
na območju Mestne občine Velenje odmerja za zemljišča, za 
katera so sprejeti prostorski akti:
- lokacijski načrt Stara vas – sever (Uradni vestnik Mestne 

občine Velenje, št. 9/06),
- lokacijski načrt Vinska Gora 2 (Uradni vestnik Mestne 

občine Velenje, št. 11/2007),
- zazidalni načrt Obrtne, servisne in stanovanjske cone 

Stara vas, (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/93 in Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/99, 22/06 in 22/07) in

- zazidalni načrt Selo – stanovanjska gradnja (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 1/03, 2/05, 22/06 in 22/07)

- ureditveni načrt centralni predeli mesta Velenje (Uradni 
vestnik občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 
21/04, 26/06 in 8/08

- ureditveni načrt Pokopališče Podkraj (Uradni vestnik občine 
Velenje, št. 14/92 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 3/01)

- ureditveni načrt Pokopališče Škale (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 6/01)

- ureditveni načrt Grajski hrib – območje skakalnic (Uradni 
vestnik občine Velenje, št. 9/88 in Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 22/07)

- ureditveni načrt Stari Šalek (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 5/96)

- zazidalni načrt Kompleks ob železniški progi v Velenju 
(Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/92 in Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 1/99, 22/06 in 22/07)

- zazidalni načrt Staro Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 2/88, 8/92, 1/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 5/95, 4/01, 26/06)

- zazidalni načrt Trebuša – varianta 2 (Uradni vestnik občine 
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Velenje, št. 8/89, 2/90 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/96, 13/06)
- zazidalni načrt Gorica – vzhod, razširitev (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/91)
- zazidalni načrt Lipa – zahod (stanovanjska gradnja) (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/03)
- zazidalni načrt Lipa – vzhod (stanovanjska gradnja) (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/03 in 17/04)
- zazidalni načrt Trebuša – vzhod (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/04 in 15/06)
- lokacijski načrt Rekreacijsko območje »Jezero« (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/05 in 02/07)
- lokacijski načrt Stari jašek (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/05, 21/05 in 30/06).«

2. člen
V 10. členu odloka se spremenijo vrednosti točke za nezazidano stavbno zemljišče in sicer:

3. člen
Osmi odstavek sedanjega 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za oprostitev plačila nadomestila in dokazila vložijo zavezanci pri uradu najkasneje v 15 (petnajsetih) dneh po prejemu 
odločbe.«

4. člen
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po merilih iz 4., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka se določi tako, 
da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega zazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun 
nadomestila, ki je sprejeta s sklepom za tekoče leto. 

Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 4. in 10. člena tega odloka se določi tako, da 
se število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun 
nadomestila, ki je sprejeta s sklepom za tekoče leto. «

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in začne veljati 01.01.2009.

Številka: 015-02-0007/2008-250
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Obmo�je
Vrsta dejavnosti 

A B C

za nezazidano stavbno zemljiš�e 500 450 400 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(UPB-2, Uradni list RS št. 49/2007, 27/2008 – odl. US in 76/2008), 2. člena Zakona 
o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat«

1. člen
1. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske 
uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/2007) se spremeni tako, da se glasi:

»S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo 
»Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot 
skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva 
za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Občine 
Braslovče, Občine Polzela ter Občine Prebold.«

2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se dodata dve novi sedma in 
osma alinea, ki se glasita: 
- »Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela
- Občina Prebold, Hmeljarske cesta 3, 3312 Prebold«

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

Številka: 015-02 – 0002/2007 – 690
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 22.  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 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje 
1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 2/2004, 17/2005, 13/2006 in 03/2008; 
v nadaljevanju: odlok)  se drugi odstavek 13. člena spremeni 
tako, da se glasi:
»Svet Knjižnice sestavlja 7 članov. 5 članov imenuje ustanovitelj 
izmed strokovnjakov s področja dela knjižnice, financ in 
pravnih zadev. 2 člana imenujejo delavci knjižnice izmed vseh 
zaposlenih.«

Doda se nov, tretji odstavek 13. člena, ki se glasi:
»Predstavnika delavcev Knjižnice izvolijo delavci Knjižnice, 
pri čemer sta izvoljena izmed vseh zaposlenih. Volitve 
predstavnikov delavcev potekajo na enak način kot je 
opredeljeno v 2. odstavku 17. člena odloka. Volitve se razpišejo 
največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.«

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

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

Številka: 015-02-0001/2004-550
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98, 15/03), v skladu z 
usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 
24/00 in 31/00),  Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 26/07) ter   na podlagi 
37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni Vestnik MOV, št. 15/06, 
26/07 in 18/08) je  Svet Mestne občine Velenje na svoji 19. seji dne 16. 12. 2008 
sprejel naslednji 

LETNI PROGRAM 
športa v Mestni občini Velenje za leto 2009

I. UVOD

Z letnim programom športa (LPŠ) so določeni programi športa, 
ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg 
in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa 
in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.

Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 
2009 za programe športa zagotovi 1.987.252 EUR, in sicer 
1.086.900 EUR za vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture 
in 900.352 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa. 

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE

Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje 
javnega interesa v športu. NPŠ določa:

- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki 

se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih 

programov.

Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti 
se določi z letnim programom športa (LPŠ). Letni program 
športa (LPŠ) v Mestni občini Velenje določa programe športa, 
ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. Za uresničevanje 
javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo 
javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih 
vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje ŠZ Velenje,
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno 

rekreacijski zavod. 
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
- športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem v Mestni občini Velenje,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in 
imajo sedež v MO Velenje

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Za izvajanje LPŠ je, skladno s 7. členom Zakona o športu Svet 
Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša merila za izvajanje 
in izbor programov športa v Mestni občini Velenje. Mestna 
občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi 
zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. Pri sestavljanju 
LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost športa. Tako bo 
občina:

1. posvetila posebno pozornost programom za otroke 
in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način 
preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu 
preprečevanja socialno-patoloških pojavov,

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse 
programe in vse izvajalce športa v Mestni občini Velenje, 
še posebej mladini,

3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno podporo 
kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši 
športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem 
okolju,

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki 
sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj,

5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v 
športu,

6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in 
vzdrževanje že obstoječih,

7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v 
podporo delovanja športnih klubov.

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za 
posameznika in družbo kot celoto. Zato bomo v Mestni občini 
Velenje sledili naslednjim ciljem: 

III. CILJI
A – na področju športne vzgoje

·  zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne 
športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske 
mladine in povečati ponudbo na tem področju;

·  zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v 
programe redne in organizirane vadbe;

·  izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na 
področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse tiste 
športnike, ki izpolnjujejo pogoje.

B – na področju športne rekreacije

·  povečati število sodelujočih v programih športne 
rekreacije,

·  nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-
preventivne programe, 

·  omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim 
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širšemu krogu občanov.

C – na področju kakovostnega športa
·  vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo 

pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih 
panožnih športnih zvez;

·  dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo 
klubi za svoje člane tudi na osnovi kategorizacije po merilih 
Olimpijskega komiteja Slovenije;

·  klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu 
omogočiti brezplačno uporabo objektov za osnovnošolsko 
in srednješolsko mladino. 

D – na področju vrhunskega športa

·  pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah 
vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih programov, 
ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in 
razvoj.. 

E – pri razvojnih in strokovnih nalogah

·   zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v 
športu;

·  zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih 
prireditev in programov (Evropski Atletski miting, 
Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem 
tenisu, Poletna revija skokov,);

·  zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega 
načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z 
raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom .

F – na področju športnih objektov

·  zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse 
organizirane programe športa;

·  zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja 
in vzdrževanja javnih športnih objektov;

·  zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

IV – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

Mestna občina Velenje bo za izvajanje letnega programa športa 
v letu 2009 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na 
podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, 
ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji in v interesu občine.
 
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2009 
iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih 
programov športa in v naslednjem obsegu :

Proračunska postavka: 400318028, 400318029

V. VELJAVNOST IN UPORABA

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v 
celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja 
prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v 
Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Mestni občini 
Velenje. 

Letni program športa Mestne občine Velenje začne veljati 
naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu MOV in 
je osnova za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje. 

Številka: 650-01-0006/2008-540
Datum:  17. 12. 2008
        

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 MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/08) na 19. seji 
dne 16. 12. 2008 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 

1. člen
V 110. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB 
– 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) se doda nov, 
drugi odstavek, ki se glasi:

»Pri predlaganju kandidatov iz prvega odstavka tega člena 
zasleduje svet uravnoteženo zastopanost obeh spolov.«

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

 2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 15. 
(petnajsti) dan po objavi v Uradnem vestniku Mo Velenje, 
uporabljajo pa se od konstituiranja občinskega sveta, 
izvoljenega na lokalnih volitvah 2010.

Številka: 015-03-0001/2002-150
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in  42. in 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 19. seji dne 16. 12. 2008 sprejel 

OKVIRNI PROGRAM 
dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2009

I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2009 je naslednji:

1. SEJA – 27. januar 2009: 
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Sklep o dolo�itvi cen programov v Vrtcu Velenje župan predlog 
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo�
družini na domu župan predlog 

Sklep o potrditvi lastne cene predelave bioloških odpadkov in 
povpre�ne cene predelave in odlaganja preostanka obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov na odlagališ�u v Bukovžlaku 

župan predlog 

Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v Mestni ob�ini Velenje župan osnutek 
Odlok o na�inu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanja ob�inskih javnih cest in izbirne gospodarske 
javne službe vzdrževanja prometnih površin v Mestni ob�ini
Velenje

župan osnutek 

Odlok o dolo�itvi plovnega režima po Velenjskem jezeru župan predlog 
Odlok o ustanovitvi ob�inskega štipendijskega sklada župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 
opremljanja za obstoje�o komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za obmo�je Mestne ob�ine
Velenje

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je Trebuše- varianta 2 župan osnutek 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske službe 
odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov na 
odlagališ�u v Bukovžlaku 

župan osnutek 

Spremembe in dopolnitve ZN Gorica – vzhod župan osnutek 
Pravilnik za ocenjevanje delovanja prostovoljnih gasilskih 
društev v Mestni ob�ini Velenje župan predlog 

Odpis terjatev MOV župan predlog 

2. SEJA – 10. marec 2009: 
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Mestne 
ob�ine Velenje za leto 2009  

župan predlog 

Odlok o na�inu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanja ob�inskih javnih cest in izbirne gospodarske 
javne službe vzdrževanja prometnih površin v Mestni ob�ini
Velenje

župan predlog 

Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v Mestni ob�ini Velenje župan predlog
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Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost 
direktorju JZ Muzej Velenje v letu 2008 župan predlog 
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost 
direktorju JZ Knjižnica Velenje v letu 2008 župan predlog 
Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una Mestne ob�ine Velenje za 
leto 2008  

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije Škale - jug  

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo  mala �N Brglezov vrh župan 

predlog

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Cirkovce župan 

predlog

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je strnjene pozidave Zgornji 
Šalek

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je Trebuše- varianta 2 župan 

predlog

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un
komunalnega prispevka za kanalizacijo Bev�e

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda Cirkovce župan predlog 
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je strnjene pozidave Šentilj 

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalega 
prisevka za obmo�je strnjene pozidave Tajna župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu 
opremljanja za obstoje�o komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prisevka za obmo�je Mestne ob�ine
Velenje

župan predlog 

Odlok o odvajanju in �iš�enju komunalne odpadne ter padavinske 
vode na obmo�ju MOV župan

predlog

Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz 
distribucijskega omrežja za geografsko obmo�je Mestne ob�ine
Velenje in Ob�ine Šoštanj župan

predlog

Spremembe Odloka o javnem redu in miru v Mestni ob�ini
Velenje

župan osnutek 

Spremembe in dopolnitve UN za centralne predele mesta Velenje župan predlog 
Spremembe in dopolnitve ZN Staro Velenje župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP 04, za odprti prostor MOV župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP S4/8, Podkraj pri Velenju župan predlog
Poro�ilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 
2008

župan predlog 

Poro�ilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o delu JZ Muzej Velenje za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o delu JZ Knjižnica Velenje za leto 2008 župan predlog 
Tehni�ni pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov župan predlog 

4. SEJA – 26. maj 2009: 
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost 
direktorju RD ŠRZ župan predlog 
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Sklep o soglasju k izpla�ilu delovne uspešnosti direktorju JZ 
Mladinski center Velenje za leto 2008 župan predlog 
Sklep o soglasju k izpla�ilu delovne uspešnosti direktorici JZ 
Festival Velenje za leto 2008 župan predlog 
Sklep o premoženjski bilanci MO Velenje za leto 2008 župan predlog 
Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je strnjene pozidave Šentilj 

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je strnjene pozidave Tajna 

župan predlog 

Spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu javnih 
prometnih površin 

župan predlog 

Spremembe Odloka o javnem redu in miru v Mestni ob�ini
Velenje župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP 01 župan osnutek 
Spremembe in dopolnitve PUP 02 župan osnutek 
PUP za obmo�je urejanja S4/8 Podkraj v Velenju – Uradno 
pre�iš�eno besedilo 

župan predlog 

Ob�inski program varstva okolja  MOV župan predlog 
PUP 04, za odprti prostor MOV – Uradno pre�iš�eno besedilo župan predlog 
Poro�ilo o delu RD Športno rekreacijski zavod za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o delu JZ Mladinski center Velenje za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o delu JZ Festival Velenje za leto 2008 župan predlog 
Poro�ilo o delu JZ Kssena župan predlog 
Poro�ilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v MOV za leto 
2008 župan        predlog 

5. SEJA – 30. junij 2009:
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Sklep o dolo�itvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje

župan predlog 

Sklep o podelitvi priznanj Mestne ob�ine Velenje v letu 2008 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem podro�ju ob�inske uprave Mestne ob�ine Velenje župan osnutek 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije Bev�e

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije Šalek - Paka  levi 
breg

župan osnutek 

Spremembe in dopolnitve PUP 01 župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP 02 župan predlog 
Lokalni program kulture Mestne ob�ine Velenje v obdobju 2009 
– 2012 

župan predlog 

Poro�ilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v 
Mestni ob�ini Velenje za leto 2008 

župan predlog 

Poro�ilo o poslovanju KP Velenje za poslovno leto 2008 župan predlog 
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Naziv akta 
Predlagatelj Faza obravnave 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem podro�ju ob�inske uprave Mestne ob�ine Velenje župan predlog 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije Šalek - Paka  levi 
breg

župan predlog 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo�ju MOV župan osnutek 
Odlok  o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je urejanja  z oznako P 4/4 in 
M4/3 v Velenju 

župan osnutek 

PUP 01 – Uradno pre�iš�eno besedilo župan predlog 
PUP 02 – Uradno pre�iš�eno besedilo župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP 05 župan osnutek 
Spremembe in dopolnitve PUP 06 župan osnutek 
Ob�inski prostorski na�rt MOV župan predlog 
Poro�ilo o delu javnega zavoda Ljudska univerza Velenje župan predlog 
Poro�ilo o delu javnega zavoda Glasbena šola Fran Korun 
Koželjski

župan predlog 

Poro�ilo o delu osnovnih šol v šolskem letu 2008/2009 župan predlog 
Poro�ilo o delu Rde�ega križa Slovenije Obmo�nega združenja 
Velenje za leto 2008 

župan predlog 

7. SEJA – 10. november 2009: 
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo�ju MOV župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Mestne 
ob�ine Velenje za leto 2010  

župan predlog 

Odlok  o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obmo�je urejanja  z oznako P 4/4 in 
M4/3 v Velenju 

župan predlog 

Spremembe in dopolnitve PUP 05 župan predlog 
Spremembe in dopolnitve PUP 06 župan predlog 
Poro�ilo o delu javnega zavoda Regijsko študijsko središ�e župan predlog 

8. SEJA – 15. december 2009: 
Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Letni programa športa za leto 2010 župan predlog 

PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 
� Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, �istopisi prostorskih aktov
� Strategija razvoja in prostorski red Mestne ob�ine Velenje
� Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov
� Razvojni programi posameznih podro�ij
� Pravilniki o finan�nih intervencijah

6. SEJA – 6. oktober 2009: 
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� Akti o ustanovitvi javno - zasebnega partnerstva
� Spremembe statuta ob�ine in poslovnika ob�inskega sveta
� Poro�ila Nadzornega odbora MOV  
� Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju 
� Sklepi o prenehanju statusa javnega dobra 
� Spremembe in dopolnitve sklepa o na�rtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem MO Velenje za 2009  
� Poro�ila javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je 

ob�ina, poro�ila drugih organizacij v Mestni ob�ini Velenje ter poro�ila delovnih teles 
ob�ine

� Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje 
� Akti o štipendiranju 

IZREDNE SEJE: 
� Unicef, strategija za mlade – sejo bi v celoti namenili otrokom in mladostnikom 

SEZNANITEV Z:
� Poro�ilo o izvrševanju prora�una Mestne ob�ine Velenje v obdobju 1. januarja 2009 do 30. 

junija 2009 
� Poro�ilo o izvrševanju na�rta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO 

Velenje za 2008 
� Poro�ilo o izvrševanju okvirnega programa dela Sveta MO Velenje za 2008  
� Poro�ila o izvrševanju posameznih projektov (C�N, CERO Celje, …) 

II.
Seje Sveta Mestne ob�ine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, ob 8. uri dopoldan v sejni 
dvorani Mestne ob�ine Velenje: 

Zap. št. Datum

20. seja 27. januar 2009 
 21. seja 10. marec 2009 
22. seja 21. april 2009 

23. seja  26. maj 2009 
24. seja 30. junij 2009 
25. seja  6. oktober 2009 

26. seja  10. november 2009 
27. seja  15. december 2009 
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III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum:  17. 12. 2008
        

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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 uvrstitvi 
delovnega mesta direktorice Festivala Velenje v plačni razred, ki ga je dne 3. 12. 2008 izdalo Ministrstvo za kulturo,  izdaja župan Mestne občine Velenje 

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice Festivala Velenje v plačni razred

1. 
Ta sklep določa uvrstitev delovnega mesta direktorice javnega zavoda Festival 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 Festivala Velenje znotraj posameznega tipa osebe javnega 
prava.
Uvrstitev delovnega mesta direktorice Festivala Velenje po posameznih tipih oseb javnega prava je naslednja:

3.  
Pogodbo o zaposlitvi direktorice je treba uskladiti s tem sklepom do 01.01.2009.
S 01.01.2009 se začne obračunavati in izplačevati plača direktorici 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 s 01.01.2009.

Številka:  115-02-0004/2007-550
Datum: 16.12.2008

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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 

B017845 Kulturni dom (KD) Festival  Velenje Direktorica 32-50 48
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 230 izvodov  /  Letna naročnina 30,73€
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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