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A) TEKSTUALNI DEL
1. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV - LEGA V PROSTORU
2. NOVA PROSTORSKA ZASNOVA - KONCEPT
3. GRADBENI POSEG, ZUNANJA UREDITEV
4. FUKCIONALNA ZASNOVA NOVE BIVALNE ENOTE
5. GOSPODARSKA JAVNA STRUKTURA IN VARSTVO VODA
6. DOPUSTNA ODSTOPANJA IN ODMIKI OD PARCELNIH MEJ
7. POSTAVITEV SPREMLJEVALNIH OBJEKTOV ZNOTRAJ OBMOČJA OBDELAVE

B) GRAFIČNI DEL
list 1

Pregledna karta s prikazom območja obdelave

1:2000

list 2

Izsek iz prostorskega akta – s prikazom zemljišč po namenu

1:3000

list 3

Prikaz območja obdelave z obstoječim parcelnim stanjem

1:500

list 4

Povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora

1:3000

list 5

Ureditveno količbena situacija s prerezom

1:500

list 6

Situacija komunalne infrastrukture

1:500
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Prometna ureditev

1:500

list 8

Načrt parcelacije

1:500
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Prikaz odmikov od sosednjih parcel

1:500

C) PRILOGE
1.)
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2.)

SEZNAM STROKOVNIH PODLOG

3.)

SKLEPI IN ODLOKI
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A) TEKSTUALNI DEL
1. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV - LEGA V PROSTORU
Območje obdelave, ki se ureja s Spremembami in dopolnitvami občinskega odloka o UN za centralne
predele mesta Velenje. V Odloku o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni
vestniki MO Velenje št.: 7/93, 4/94, 11/94, 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 33/06, 8/08, 8/09,
14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 06/12, 17/12, 20/12, 22/16 in 26/17.) in za katerega so bile izdelane
Posebne strokovne podlage, št. projekta 34-PSP/2019, Moškanjci, februar 2019, obsega območje med
Kidričevo in Tomšičevo cesto s parcelnimi št.1903/10 in 1903/70, 1903/71, 1903/4 – del in 1903/51 –
del, vse k. o. Velenje – 964, v skupni izmeri približno 0,29 ha. Območje je komunalno opremljeno.
Območje obdelave Sprememb in dopolnitev obsega zgolj vzhodni del širšega območja urejanja - C4/1,
ki obravnava območje Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda (MPT), območje Centra za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU) in območje Varstveno delovnega centra Ježek –
Velenje (VDC). Območje C4/1 v celoti obsega parcele s parcelnimi št 1903/72, 1903/26, 1903/69,
1903/70, 1903/71, 1903/10 in 1903/4, vse k. o. Velenje - 964, v mestni občini Velenje.
Predvideno območje obdelave - seznam parcel v območju obdelave: št. 1903/70, 1903/71,
1903/10,1903/4 - del, 1903/51 - del; vse K.O. 964 – Velenje.
Območje urejanja C4/1 je območje centralnih predelov mesta Velenje, s prevladujočo namembnostjo:
centralna – javna, namenjeno pretežno izobraževalni dejavnosti.
2. NOVA PROSTORSKA ZASNOVA - KONCEPT
Predvideni prostorski poseg je izvedba prizidka k obstoječemu objektu Varstveno delovnega centra
SAŠA Velenje, ki spremlja prostorske danosti, obliko parcele, konfiguracijo terena, orientacijo in
strukturo obstoječega stavbnega fonda ter sledi željam investitorjev z namenom izboljšati bivalne
razmere varovancev.
Združeni stavbi bosta postali kompozicijska in funkcionalna celota ter bosta ustvarili dodaten prostor
pred in okoli objekta ter tako razbremenili parcelo in omogočili umestitev novih funkcij: - ustreznejši
uvoz v podzemno garažo, odmik objekta od cestnega sveta, ureditev dodatnih zelenih površin kot
tampona med bivalnim delom stavbe in prometnimi površinami (nova avtohtona ozelenitev ob
obstoječi). Predlagana prostorska in arhitekturna rešitev je za investitorje tudi finančno ustreznejša.
3. GRADBENI POSEG, ZUNANJA UREDITEV
MAKSIMALNI TLORISNI GABARITI
Novozgrajena prizidek bo pravokotnega tlorisa, predvidenih tlorisnih gabaritov 16,82 m x 16,52 m.
Tlorisno razmerje stranic ter višina objekta se naslanjata in upoštevata značilnosti arhitekturne krajine
območja.
ETAŽNOST
Stavba bo predvidene etažnosti: K + P + 1 s streho kot uporabno etažo in se višinsko prilagaja
obstoječi strukturi.
STREHA
Predvidena je ravna ozelenjena streha, ki predstavlja prenos, z gradnjo »izgubljeni«, zelenih površin
na streho objekta in dodatno uporabno površino – terasa.
FASADA
Pri oblikovanju fasade smo se naslonili na obstoječi objekt.
Fasada bo toplotno izolativna, izvedena kot obešena fasada obložena s fasadnimi paneli praviloma v
sivi barvi (lahko je tudi kontaktna), z namenom doseganja čim večje skladnosti fasad obstoječega
objekta in novega prizidka. Na fasadi bodo tudi kovinski detajli (okna z Alu oblogo, ograje…) prav
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tako z namenom skladnosti z obstoječim objektom. Prav tako bodo obstoječemu objektu prilagojene
fasadne odprtine novega prizidka.
PROMETNA UREDITEV
Vhod v bivalno enoto bo na SZ strani objekta.
Stavba bo prometno dostopna s Tomšičeve ceste in bo imela svoj uvoz na jugovzhodni strani, kjer bo
uvoz v garažo. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno zgraditi
podzemno garažo v sklopu funkcionalnega zemljišča tudi izven predvidenih maksimalnih nadzemnih
gabaritov stavbe.
UREDITEV OKOLICE
Ob objektu na predvidenem območju obdelave, se bodo po potrebi uredile tudi parkovne površine za
druženje in igrišče, ostale površine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem ter
drevjem.
PARCELACIJA
Sprememba parcelacije se lahko po potrebi izvede v postopku izdelave projektne dokumentacije ali
kasneje.
4. FUKCIONALNA ZASNOVA NOVE BIVALNE ENOTE
V kleti so predvideni prostori: garaža, toplotna postaja / tehnični prostor, prostor za invalidske
vozičke, pripomočke in shrambo.
V pritličju: dve enoposteljni sobi s kopalnico, dve dvoposteljni sobi s kopalnico, prostor za nadzor,
čajna kuhinja s shrambo in jedilnico ter dnevni prostor, sanitarije; vse prostore povezuje hodnikom s
predprostorom.
V nadstropju so predvideni prostori: ena dvoposteljna soba s kopalnico, štiri enoposteljne sobe s
kopalnico, kopalnica za oskrbo uporabnikov, prostor za osebje, pogovore in pomirjanje ter pralnica s
prostorom za čistila, vsi prostori so povezani s hodnikom in predprostorom.
Notranje stopnišče in dvigalo povezujeta vse etaže.
Na strehi stavbe je predviden izhod na teraso in pohodna ozelenjena terasa (strešni vrt) kot dodatna
uporabna površina namenjena varovancem.
Notranjost - funkcionalna zasnova objekta, se lahko v primeru potrebe uredi tudi drugače.
5. GOSPODARSKA JAVNA STRUKTURA IN VARSTVO VODA
ELEKTRIKA
Gre za dozidavo obstoječega objekta , ki je že priključen na električno energijo. Dozidava bo napajana
preko obstoječega priključno – merilnega mesta. V projektni dokumentaciji DGD je potrebno vrisati
obstoječe in predvidene elektroenergetske vode in naprave.
Vso predvideno elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno ustrezno projektno obdelati skladno z
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter veljavnimi tipizacijami distribucijskega podjetja in
sicer v PZI dokumentaciji.
TOPLOVOD – DALJINSKO OGREVANJE
Objekt bo priključen na sekundarni distribucijski sistem toplovoda z namero ogrevanja prostorov in
pripravo sanitarne tople vode.
Priključitev je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in
standardi ter veljavnimi tipizacijami upravljalca ter Sistemskimi obratovalnimi navodili za
distribucijski sistem toplote za geografsko območje MO Velenje in Občine Šoštanj.
Na sistem daljinskega ogrevanja se ne sme saditi drevja, grmičevja, okrasnih cvetličnih nasadov,
postavljati opornih zidov ali ograj, kar bi oviralo vzdrževanje, oziroma popravljanje sistema
daljinskega ogrevanja v primeru okvare.
VODOVOD
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Obstoječi objekt je že priključen na vodovod. Vse predvidene posege na vodovodu je potrebno
ustrezno projektno obdelati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter veljavnimi
tipizacijami upravljalca.
KANALIZACIJA
Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in priključitvi je potrebno upoštevati ločen sistem
odvajanja komunalne in padavinske vode, skladno z vso ustrezno veljavno zakonodajo, tehničnimi
predpisi in standardi.
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Predviden je ločen sistem odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode. Kanalske
priključke in predvidene priklope na javno kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno ustrezno obdelati
v projektni dokumentaciji skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter veljavnimi
tipizacijami upravljalca.
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko
črpališča.
Predvidene projektne rešitve morajo zagotavljati varnost v primeru povratnega poplavljanja
kanalizacije.
PADAVINSKE VODE
Čiste padavinske vode je odvajati skozi peskolove in ustrezno grajen zadrževalnik na interno meteorno
kanalizacijo, ki bo speljana v javno meteorno kanalizacijo.
Umazane padavinske vode iz urejenih zunanjih površin (parkirnih) se preko lovilca olj priklopi na
interno meteorno kanalizacijo.
VARSTVO VODA
Lokacija objekta ni poplavno ogrožena in ni na območju varstvenih pasov virov pitne vode
Vse odpadne vode (komunalne, padavinske) načrtovanega objekta je predvideno priključiti na javno
kanalizacijo mesta Velenja.
Padavinske odpadne vode bodo priključene na javno kanalizacijo.
6.

DOPUSTNA ODSTOPANJA IN ODMIKI OD PARCELNIH MEJ

Dopustna odstopanja delov stavbe so +/- 1,5 m od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov.
Dopustna odstopanja od predvidenih maksimalnih višinskih gabaritov so +/- 2 m. Povišanje višinskih
gabaritov izven predvidenih maksimalnih višinskih gabaritov je možno za namen ureditve izhoda na
teraso in postavitev različne strojne opreme.
Predvideni odmiki novogradnje od parcelnih mej so razvidni iz grafične priloge.
Prav tako je dopustno izven maksimalnih tlorisnih gabaritov namestiti sekundarne dele objekta, kot so:
zunanja stopnišča, vhodne, uvozne rampe, nadstreški, zimski vrtovi, balkoni....
7. POSTAVITEV SPREMLJEVALNIH OBJEKTOV ZNOTRAJ OBMOČJA
OBDELAVE
Znotraj predmetnega območja obdelave je dopustna postavitev spremljajočih objektov namenjenih
delovanju centra: enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so lope, nadstreški, pergole, paviljoni,
priročna skladišča, kolesarnice…, ter manj zahtevnih objektov v smislu garaž, priročnih skladišč in
kolesarnic.
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B) GRAFIČNI DEL

1.
Prikaz območja obdelave z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1000
(povzeto po PISO –Prostorski informacijski sistem – www. geoprostor.net, 12.12.2018)
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2.

UREDITVENA SITUACIJA

M 1:500
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C) PRILOGE
1.)

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Pristojni nosilci urejanja prostora in datumi so razvidni v spodnji tabeli.
PREGLEDNA TABELA
POSEBNE STROKOVNE PODLAGE - ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
(ODLOK JE OBJAVLJEN V URADNIH VESTNIKIH MO VELENJE ŠT. : 7/93, 4/94, 11/94, 4/97,
4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 33/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12, 17/12, 20/12, 22/16
in 26/17) ZA OBMOČJE UREJANJA C4/1 – OBMOČJE VDC
Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve UN so:
ŠT.: SEZNAM NASLOVNIKOV:

PREJETA
VLOGA ZA
IZDAJO
SMERNIC:
27. 2. 2019

IZDANE
SMERNICE:
(datum in številka
dokumenta)
Izdelava smernic ni
potrebna, izdano je
bilo mnenje.

PREJETA
IZDANA MNENJA:
VLOGA ZA (datum
in
št.
IZDAJO
dokumenta)
MNENJA:
/
1. 3. 219
(105807/III/19-BZ –
11837)

4. 3. 2019 (Smernice
št. 2536)
Podane smernice se
smatrajo kot
pozitivno mnenje.

/

1.

Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320
Velenje (za področje – vodovod,
kanalizacija, toplovod)

2

27. 2. 2019 in
Elektro Celje d.o.o., Vrunčeva
2a, 3000 Celje (za področje oskrbe dodatni
z električno energijo)
podatki 1. 3.
2019

3

Ministrstvo za kulturo,
Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova ulica 10,
Ljubljana (za področje varstva
kulturne dediščine)

27. 2. 2019 in
dodatni
podatki 4. 3.
2019

4

Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000
Celje (za področje varstva kulturne
dediščine; v vednost - zaradi
predhodne seznanitve s
predvidenimi spremembami in
dopolnitvami Odloka)

27. 2. 2019 in (v vednost)
dodatni
podatki 4. 3.
2019

5

Mestna občina Velenje, Urad za 27. 2. 2019
gospodarske dejavnosti, Titov
trg 1, 3320 Velenje (za področje
upravljanje lokalnih cest)

/

6. 3. 2019
(344-07-0245/2018620)

9

Žiher projekt d.o.o., Opekarniška cesta 17a, 2270 Ormož
Telefon: 02/ 743 08 24; Faks: 02/ 743 08 21
E-pošta: petra@ziher.si
Splet: www.ziher.si

2.)

SEZNAM STROKOVNIH PODLOG
-

Mestna občina Velenje, Urad za gospodarske dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje (za
področje upravljanje lokalnih cest) – Mnenje k projektnim rešitvam za poseg v območju
prometne površine in njenega varovalnega pasu, št. 344-07-0245/2018, datum 28. 11. 2018.
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3.)

SKLEPI IN ODLOKI
-

Mestna občina Velenje – župan – Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o
Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 3/2018.

---------------------------
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