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Spoštovani,
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje _
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019)
in
22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017)

sklicujem

15. sejo Sveta Mestne občine Velenje,
v torek, 26. janurja 2021, ob 8. uri
v veliki dvorani Doma kulture Velenje.

			

župan
Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlog dnevnega reda 15. seje, ki bo potekala v torek, 26. januarja 2021, ob 8. uri:
1.

Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje______________________________________________________ 4

2.

Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje (zakona o ustanovitvi pokrajin, zakona o pokrajinah, zakona o
financiranju pokrajin)______________________________________________na seji; gradivo objavljeno na www.velenje.si

3.

Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje ___________ na seji

4.

Predstavitev projektov za prestrukturiranje premogovnih regij – Center prihodnosti (Stara elektrarna) na seji

5.

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave__________________________________________ na seji

6.

Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje negospodarskih javnih
služb___________________________________________________________________________________________________________ 14

7.

Predlog Sklepa o ustanovitvi družbe EON, d. o. o.__________________________________________ po elektronski pošti

8.

Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021_____________________ 14

9.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje _______________________ 46

10.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)________________ 48

11.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Velenje (po
skrajšanem postopku)__________________________________________________________________________________________ 45

12.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)_____________________________ 36

13.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta
Velenje _________________________________________________________________________________________________________ 16

V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude________________________________________________________________________ 50

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si je objavljeno:
- Poročilo o izvedbi javnega razpisa in dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020.
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PREDLOG

ZAPISNIK 14. SEJE

Sveta Mestne občine Velenje
Seja je potekala v Domu kulture Velenje, dne 22. 12. 2020, s
pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 11.50 uri.
Sejo je vodil župan Peter DERMOL.
Opravičila se je naslednja članica sveta: Marjana Marija KOREN.
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33
članov sveta prisotnih 32 članov in je svet sklepčen.
Člani sveta so za 14. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 15, Priloge 1, 2, 3 in grafično prilogo
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
- Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne
komisije
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega
zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora
Za 14. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev projektnega predloga Industrijsko–tehnološki
inkubator
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2021
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne
komisije
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega
zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
9. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
10. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
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ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Velenje za programsko obdobje 2015-2020
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje
za leto 2021
13. Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v
Mestni občini Velenje
2021 – 2025
14. Predlog Občinskega programa varstva okolja
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
17. Končno poročilo o nadzoru Knjižnice Velenje za leto 2019
18. Končno poročilo o nadzoru ZR MOV za leto 2019
19. Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto 2019
20. Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za leto 2019
21. Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje za leto 2019
22. Končno poročilo o nadzoru KS Škale Hrastovec za leto
2019
23. Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za leto 2019
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto
2021
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je na prejšnji seji prosil,
da bi se stvari glede prestrukturiranja oziroma projekti
predstavili obširneje. V Velenju moramo v naslednjih 10, 20
letih prestrukturirati od 1000 do 2500 delovnih mest. O tem ni
bilo govora na nobeni od sej, gre pa za bistveno vprašanje,
na katerega si moramo odgovoriti. Treba je odgovoriti, katere
panoge bodo tiste, ki bodo primerne za razvoj Velenja, o tem
niso govorili. Prosil je torej, da se vseeno predstavi pred eno
od točk današnje seje, kaj se je naredilo na tem področju od
prejšnje do današnje seje, da torej sproti sledijo, kaj se na tem
področju dogaja. To je zelo pomembno. Govora je o milijardi,
milijardi in pol potencialnega denarja, ki ga je mogoče pridobiti
v Slovenijo. O tem je govorila tudi gospa Biljana Škarja, snaha
glavnega občinskega kadrovnika Bojana Škarje in žena
direktorja Komunalnega podjetja Velenje.
Župan Peter DERMOL je svetnika opozoril, naj se osredotoči na
svoj predlog, drugače mu bo vzel besedo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da prosi za malo spoštovanja,
saj utemeljuje svoj predlog, župan pa ga prekinja.
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da on vodi
sejo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je spremljanje tega, kaj
se dogaja, ena od ključnih točk vseh naslednjih sej mestnega
sveta, zato je predlagal, da se na vsaki seji kot točka dnevnega
reda predstavi napredek, torej kaj se je zgodilo od zadnje do
sedanje seje, in da imajo na vsaki seji tudi poročilo o tem.
Župan Peter DERMOL je dejal, da bi svetnik Jenko torej imel, če
prav razume, na 2. točki seje poročilo o vseh aktivnostih, ki so se
dogajale od prejšnje do današnje seje glede prestrukturiranja.
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Upa, da so svetnice in svetniki zaznali, da vse aktivnosti
potekajo, so pa v tej fazi še zelo nedorečene, saj je strategija
še vedno v fazi priprave. Vseeno je predlagal, da glasujejo o
predlogu gospoda Jenka, je pa za vsako razširitev potrebno
pripraviti gradivo, ki pa ga ni. Nima pa težav s tem, da na
prihodnji seji o teh stvareh razpravljajo. Tudi na prihodnjih sejah
pa bodo predstavljeni projekti, ki so vezani na prestrukturiranje.
Predlagal je torej, da na naslednje seje to točko uvrstijo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da proceduralno pomeni, da
nekaj s proceduro ni v redu.
Župan Peter DERMOL je dejal, da ga ni treba učiti poslovnika.
Svetnik sam pa krši poslovnik večkrat.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se ne prekinja človeka,
ki govori. Treba je imeti spoštovanje, to bi človek od župana
pričakoval.
Župan Peter DERMOL je svetnika opomnil, da se je nekaj sekund
nazaj sam drl iz klopi.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bil proceduralno njegov
predlog postavljen za točko dnevnega reda in on jo je utemeljil,
županu je ni potrebno.
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku vzel besedo.
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je žalostno, da gospod Jenko
ne zna brati. 30. člen poslovnika govori lepo, kdaj se lahko
predlaga razširitev dnevnega reda in v tem primeru je potrebno
pripraviti tudi gradivo. Gradiva gospod Jenko ni pripravil, torej
je predlog popolnoma neosnovan, zato predlaga, da o tej
razširitvi niti ne glasujejo, saj nimajo nobene osnove, o kateri
bi glasovali.
Župan Peter DERMOL je dejal, da se strinja z gospodom Vohom,
vseeno pa lahko dajo predlog gospoda Jenka na glasovanje,
torej da se na 2. točko dnevnega reda uvrsti točka vezana na
poročilo o prestrukturiranju za obdobje od prejšnje do današnje
seje.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu razširitve
dnevnega reda, ki ga je podal svetnik Matej Jenko.
Za predlog je glasoval 1 član sveta, 21 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se
je glasil: 14. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev projektnega predloga Industrijsko–tehnološki
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inkubator
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2021
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne
komisije
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega
zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)
9. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021
10. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini
Velenje za programsko obdobje 2015-2020
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje
za leto 2021
13. Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v
Mestni občini Velenje
2021 – 2025
14. Predlog Občinskega programa varstva okolja
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič
17. Končno poročilo o nadzoru Knjižnice Velenje za leto 2019
18. Končno poročilo o nadzoru ZR MOV za leto 2019
19. Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto 2019
20. Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za leto 2019
21. Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje za leto 2019
22. Končno poročilo o nadzoru KS Škale Hrastovec za leto
2019
23. Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za leto 2019
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto
2021
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne
občine Velenje
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki
se je glasil: Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta Mestne občine
Velenje.
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predstavitev projektnega predloga
Industrijsko–tehnološki inkubator
Predstavitev je podala direktorica SAŠA inkubatorja Karla
SITAR.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je to eden izmed ukrepov t.i.
sistemske podpore mladim podjetjem. Meni, da je potrebno
tem potrebam slediti in je ta tranzicija prava priložnost za mlada
podjetja.
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da so 4 ali 5 let nazaj
razpravljali v mestnem svetu o odpiranju SAŠA inkubatorja.
Danes lahko s ponosom ugotavljamo, da je SAŠA inkubator
naredil zelo dober rezultat in opravlja odlično delo. Kot svetnik
SD bo vsekakor podprl vsako idejo, ki izboljšuje stanje v MOV
in širše. Ta projekt je eden pomembnejših projektov, ki se bo
razvijal v prihodnje. Predstavitev mu je bila zelo všeč, saj so
nazorno predstavili, kaj pomeni, če se mladi podjetnik odloči za
ustanovitev podjetja, torej kje in kako mu pomagajo. Upa, da
bo iz tega zraslo kar nekaj dobrih podjetij, prav tako jim želi, da
bodo čim bolj zaprli tudi finančno konstrukcijo.
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da so v projektu
prestrukturiranja načrtovali razvoj industrije, turizma in drugih
panog, ki bodo prispevale 6000 do 7000 novih delovnih mest.
Zelo bomo potrebovali tudi institucije, kjer se bo produciralo
vrhunsko znanje. To, kar je bilo predstavljeno, je ena od
čudovitih idej, kjer bomo producirali vrhunsko znanje. Še nekaj
je podobnih projektov, kot je ta. Pozdravlja to idejo in želi si, da bi
bila res locirana v Stari vasi, ker je ta nosilna gospodarska cona
SAŠA regije in to sodi tja. Predlagal je, da projekt podprejo in o
njem razpravljajo ter povedo tudi svoje ideje in gledanja, zato
da bodo zanamci lahko živeli v kvalitetnem in zelenem okolju.
Član sveta Matej JENKO je gospodu Žerdinu dejal, da je 5000
do 7000 delovnih mest ogromno in če so tako načrtovali, je to
prava pot. Pogreša pa celovit vpogled v to prestrukturiranje, ki
bi ga prepoznala in razumela širša javnost. Tega ni zasledil in
to je potrebno narediti čim prej in tako, da bodo ljudje razumeli.
Glede projekta je dejal, da gre za poglobljen in izdelan projekt,
ki ga vidi kot možnega za realizacijo. To je eden od ključnih
stebrov, ki je lahko močen potencial, ki se razvija. Ta nova hala,
ki se potrebuje za SAŠA inkubator, pa je nujna, ideja je že stara
in je nasledji korak, ki ga je potrebno narediti. Stvari bo spremljal
še naprej in zelo ga veseli, da stvari tečejo tako uspešno. Še
enkrat pa je povedal, da jim je lani predsednik Hisensa obljubil 2
milijona EUR pomoči za takšne projekte, če bo tudi občina dala
denar zraven. Ker se išče kapital, je predlagal, da se obrnejo
tudi na Gorenje oziroma na Hisense.
Župan Peter DERMOL je dejal, da ko danes govorijo o teh projektih,
strategiji in prestrukturiranju, so vse to le delovni dokumenti, nič
še ni dorečeno ali potrjeno. Lokalna skupnost ni seznanjena
niti s projekti, ki se prijavljajo v sklopu te strategije, ker vsak
podjetnik sam presodi, ali bo o tem lokalno skupnost seznanil
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ali ne. Torej je še veliko v zraku, ko pa bodo te aktivnosti in
dokumenti zaključeni, jih bodo obravnavali tudi v mestnem
svetu.
Karla SITAR je dejala, da so odprti za sodelovanje, če želi kdo
sodelovati pri tem projektu s svojim znanjem in izkušnjami.
Svetnice in svetniki so se seznanili s projektom.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
Članica sveta Veronika JUVAN: Dejala je, da se zelo poudarja
lokalne dobrine, ampak v Velenju tega manjka. V Velenju imamo
samo en prodajni avtomat, kjer občani lahko kupijo lokalne
mesnine. V Šoštanju so postavljeni avtomati, na poti v Topolšico
so avtomati, na poti v Šmartno ob Paki ali v Mozirje so avtomati,
Velenje kot mestna občina pa nima niti pokritega prostora, kjer
bi ponudniki postavili svoje avtomate in v njih prodajali svoje
izdelke. Imamo kavne avtomate, avtomate s pijačo, prigrizki,
avtomatov z lokalno ponudbo pa ne. Sprašuje se, ali je občini
najemnina tako pomembna, da lokalnih pridelovalcev ne želi
spustiti v mesto, ali pa je težava kje drugje.
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: MOV daje velik poudarek in
podporo lokalno pridelani hrani in ostalim lokalnim produktom
z urejeno mestno tržnico, ki deluje v središču že od leta
2006 dalje. Ta podpora se je vseskozi nadgrajevala, tako
s posodobljenimi prodajnimi mizami, kot tudi v letu 2014 s
postavitvijo 12 prodajnih hišk. Glede avtomatov je dejala, da
je njihova postavitev vedno odvisna od interesa ponudnikov,
na katere se MOV vedno odzove. Pred kratkim sta se na njih
obrnila dva ponudnika z željo postavitve takšnih avtomatov.
Dogovorili so se za lokacijo avtomatov, v začetni fazi za mlečne
izdelke, ki pa bodo kasneje nadgrajeni z avtomati za jajca in
mesne izdelke. Oba avtomata bosta predvidoma postavljena
v začetku naslednjega leta, eden pri prodajnih stojnicah na
Cankarjevi ulici, drugi pa ob Kidričevi cesti za pekarno Friško.
Strošek najemnine za en avtomat znaša 6 EUR na mesec, kar
predstavlja predvsem simbolično najemnino.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da je z odgovorom
zadovoljna. Glede tržnice je dejala, da so branjevke izredno
zadovoljne, ker so hiške tako lepo urejene. Veseli jo postavitev
dveh avtomatov in upa, da jih bo še več.
Član sveta Matej JENKO: Iz različnih področij je dobil namige, da
bi bilo potrebno povprašati, kaj se dogaja v Velenju na področju
drog in metadonske ambulante. Krožijo različne informacije, kaj
vse se dogaja, zato prosi, če lahko kompetentni ljudje povedo,
kakšne so ugotovitve oziroma kakšna je razlika glede na lansko
leto. Korona zahteva svoj davek in tudi tu ugotavljajo nekateri,
da je ta precej visok. Vemo, da se z drogo poveča tudi kriminal,
zato bi bilo dobro, da se ustrezno pripravimo in odreagiramo,
da ne bi prišlo do kakšnih hujših stvari.
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: Ta tema je zelo pomembna. Žal v 24
urah dati poročila o vsem, kar se dogaja na področju trdih drog,
pri čemer gospod Jenko ni konkretiziral, katero ožje področje
ga zanima, ni mogoče. Tema je vsekakor vredna razprave in
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posebne točke na dnevnem redu seje, zato je predlagal, da se
ta tema obravnava na eni izmed naslednjih sej, na katero se
lahko povabi tudi komandirja Policijske postaje Velenje in tudi
vse ostale, ki se ukvarjajo s tem področjem.
Član sveta Andrej VRBEC: Stanovalci Kersnikove in Šercerjeve
ulice so se obrnili nanj, ker se na Kersnikovi cesti večkrat
pojavijo vozniki, ki se ne držijo predpisane hitrosti, nekateri pa
celo objestno vozijo po tej cesti.
Podal je vprašanje, ali je možno, da se na omenjenem cestišču
postavita dva ležeča policaja, prav tako pa so stanovalci
Šercerjeve 5 podali vprašanje, ali se je možno, da se ustrezno
označi del cestišča, ki poteka v neposredni bližini njihove
stavbe.
Odgovor Gašperja KOPRIVNIKARJA: Kersnikova cesta ob objektu
Šercerjeva 5 poteka v klancu, zato postavitev ležečih policajev
na tem mestu ni mogoča, ker tega ne dopuščajo tehnične
smernice, ki so vpete v slovensko zakonodajo. Njihov predlog
je, da se v kratkem opravi sestanek z vodstvom krajevne
skupnosti in se postavi prikazovalnik hitrosti. Po izkušnjah so
ti mehki ukrepi zelo učinkoviti. Glede označitve meje oziroma
roba ceste in objekta Šercerjeva 5 pa je predlagal, da takoj po
novem letu naredijo sestanek s predstavnikom bloka in skušajo
najti rešitev že v prihodnjem letu.
Član sveta Andrej VRBEC je dejal, da je z odgovorom le delno
zadovoljen, saj ko bo nekega otroka tak voznik povozil, bodo
to lahko razložili staršem. Sam je bil priča takemu dogodku, ko
je šlo za milimetre. Meni, da je v 21. stoletju tehnično rešitev
verjetno zelo lahko najti.
Gašper KOPRIVNIKAR je dejal, da mimo tehničnih pravil ne smejo
in ne morejo postavljati ležečih policajev. Obstajajo tudi drugi
ukrepi, mogoče izvedba šikan, zaris zvočnih ali optičnih ovir,
to so mehki ukrepi, ki jih lahko naredijo. Vsi ostali ukrepi glede
na zakonodajo niso dovoljeni. Skušali pa bodo v dogovoru
s krajevno skupnostjo urediti tak ukrep, ki bo pripomogel k
varnosti na tem odseku.
Član sveta Sebastjan APAT: V preteklem tednu so mediji poročali
o recenziji poročila o vplivih na okolje za sosežig SRF v TEŠ,
ki jo je na podlagi naročila Občine Šoštanj izdelal Inštitut za
okolje in prostor Celje. Omenjena recenzija je objavljena tudi
na spletni strani Občine Šoštanj. Na seji sveta 4. 2. so sprejeli
sklep v zvezi s sosežigom, od konca septembra letos deluje
tudi skupina za civilni nadzor nad tem projektom. Zanima ga,
ali so seznanjeni z omenjeno recenzijo ter kakšno je mnenje
MOV oziroma kakšne aktivnosti MOV predvideva v zvezi s tem
projektom sosežiga SRF v TEŠ. Zanima ga tudi, kako poteka
realizacija sklepa, ki so ga sprejeli na seji.
Odgovor župana Petra DERMOLA: Veseli ga, da na tem področju z
Občino Šoštanj delajo z roko v roki. Odločitev lokalne skupnosti
v Velenju je bila, da se oblikuje civilni nadzor, kamor so vključili
okoli 15 strokovnjakov iz različnih področij. Skupina je zelo
aktivna in je konec oktobra poslala na TEŠ in ARSO tudi kup
strokovnih pobud in vprašanj, na katera pa odgovorov še niso
dobili. Seznanjeni so z recenziijo, vendar nepoglobljeno, to je
namreč naloga civilnega nadzora, ki bo ta dokument podrobno
preučil. Prvi pregled pa nakazuje na to, da so vprašanja in
pomisleki civilnega nadzora pravzaprav podobni ali celo
identični vsem izsledkom, ki jih daje ta recenzija. Vsekako pa
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je potrebno dati času čas, da se ti strokovni argumenti soočijo,
zato danes ne želi te recenzije ocenjevati. Počakati je potrebno,
da strokovnjaki dajo na mizo končne ugotovitve in se potem na
osnovi tega tudi oni opredeljujejo. Če pa bi danes na osnovi
slišanega potegnili črto, potem bi ta sosežig verjetno z veliko
večino dobil negativno mnenje. Kaj pa se bo v prihodnjem letu
na tem področju še zgodilo, pa je stvar tistih, ki želijo ta projekt
pripeljati v Velenje. Dejal je, da imata Mestna občina Ljubljana
in Mestna občina Maribor željo, da bi se na njihovih lokacijah
izvajal sosežig, mi pa pričakujemo, da bomo dobili odgovore
na vprašanja, ki jih je postavil civilni nadzor. Prav pa je, da
dajo vsem stranem možnost, da povedo, kaj si mislijo, ter nas
poskušajo prepričati za eno ali drugo stvar.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine
Velenje za leto 2021
Obrazložitev predloga je podal župan Peter DERMOL. Proračun je
v predlogu zasnovan tako, da je prihodkov dobrih 47 milijonov
EUR, odhodkov pa dobrih 50,8 milijona EUR. Ena izmed
sprememb je stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020,
kjer je bilo v osnutku predvidenih 3,1 milijona EUR, v predlogu
pa slabih 3,8 milijona EUR. Na odhodkovni strani je pomembna
sprememba nekaterih prenosov iz letošnjega leta v leto 2021.
Naredila se je nova ocena in so ugotovili, da bo manj odhodkov
za približno 623.000 EUR na prireditvenem odru in prostoru
in se to prenaša v naslednje leto. Manj bo tudi prihodkov na
projektu Stari trg 11, približno 60.000 EUR, manj tudi na postavki
ureditve in vzdrževanja drugih poslovnih prostorov, 50.000
EUR, ki se prenašajo v naslednje leto. Nižja bo realizacija
na postavki odkupov zemljišč za slabih 60.000 EUR, nižja bo
tudi realizacija plačila razlike med ceno programov v vrtcih
za približno 160.000 EUR. Prihodki bodo posledično nižji. Na
prireditvenem odru in prostoru 435.000 EUR manj prihodkov
v letošnjem letu in na Starem trgu 11 50.000 EUR manj. Ena
izmed sprememb so tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti
občin. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin se je
spremenilo dejstvo, da se bo iz tega naslova nadomestil prihodek
občin po 23. členu ZFO. Do sedaj so imeli predvidenih 302.000
EUR nepovratnih sredstev in približno 151.000 EUR povratnih.
S tem zakonom pa je država odločila, da se teh 151.000 EUR
smatra kot nepovratna sredstva, ki jih ne bo potrebno vračati.
Iz tega naslova so znižali tudi zadolževanje, ki je bilo v osnutku
3,2 milijona EUR, danes pa 3 milijone EUR. Glede prihodkov je
pomembno tudi sofinanciranje skupnih občinskih uprav SAŠA
regije. Glede pobud svetnic in svetnikov je dejal, da so sprejeli
odločitev, da bodo v 2021 namenili 18.000 EUR za kulturne
delavce, ki bodo imeli priložnost pripraviti tudi vse proslave.
Dodatnih 5000 EUR namenjajo ureditvi in vzdrževanju
prostorov na Titovem trgu, gre za revizijo projekta obnove sejne
dvorane, ta pobuda je bila izražena s strani nekaterih svetnikov.
50.000 EUR namenjajo izgradnji industrijskega inkubatorja, za
prestrukturiranje premogovnih regij so dodali 15.000 EUR za
izdelavo potrebne dokumentacije, še dodatnih 30.000 EUR
pa so dali za spodbujanje podjetništva. Ostale spremembe so
še e-občina, priprava projektne komunalne dokumentacije na
območju Rakove goše, dodali so prometno signalizacijo v sklopu
3. razvojne osi, oskrbovana stanovanja. Pomembna dodana
zadeva je EON center, 110.000 EUR, gre za center, za katerega
se danes pogajajo. Če bi jim to uspelo pripeljati v Velenje, bi bili na
tem delu regije vodilni partner na področju virtualne resničnosti,
usposabljanja gospodarstvenikov, inženirjev, dijakov, učiteljev.

15. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran  / Številka 16

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

10.000 EUR iz tega naslova je namenjenih tudi kot kapitalski
vložek za odprtje novega podjetja, ki bi se profesionalno
ukvarjalo s to dejavnostjo. Za vse te postopke je tudi potrebno
sprejeti sklep na seji sveta. Postopki tečejo in računajo, da bo
odločitev znana v prvih mesecih prihodnjega leta. Oblikoval se
je tudi Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, zanj so
zagotovili sredstva v proračunu, istočasno pa se je del sredstev
iz Urada za razvoj in investicije prenesel, kar je približno 1,4
milijona EUR. Meni, da so dobro upoštevali sugestije svetnic
in svetnikov.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da bo predlog podprla,
je pa malo razočarana z odgovorom glede križišča pri Mömaxu,
kjer je navedeno, da so naredili analizo prometnih tokov čez
20 let. Sprašuje se, kaj pa danes, če bo tam v roku parih let še
eno križišče. Če se kdo pelje tam ob 5.30 uri zjutraj ali pa ob
14. uri za Celje, jo zanima, koliko časa bo porabil čez tista tri
krožna križišča. Dobila je tudi odgovor, da na tako kratki razdalji
ni mogoče urediti dveh različnih tipov križišč, vendar čez 20 let
ne bo Gorenja, ne bo Hisensa, ne bo mnogih delavcev, ki se
tam vozijo. Dvomi, da bo tam potem pretočnost boljša, če bo
tam še eno krožno križišče. Glede Bicy postaj je dejala, da bi
bila potrebna vsaj v Podkraju, kjer se vozi veliko ljudi.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da predlogu ne nasprotuje,
pogreša pa del o participativnem proračunu. Meni sicer, da je
proračun dosti investicijsko naravnan, prepoznane so bistvene
potrebe. 10.12. je minister za okolje in prostor podpisal sklep
za revitalizacijo degradirane površine v prostor za kakovostno
preživljanje prostega časa. To je bolj namenjeno projektu
prireditvenega odra in prostora in meni, da se bo iz tega potem
ta projekt res lahko izvedel.
Župan Peter DERMOL je glede tega dejal, da je bil podpisan aneks
samo za podaljšanje enega meseca projekta, tako da to ni nič
novega. Projekt so samo podaljšali za eno leto in ne gre za nova
sredstva. Glede krožišča je dejal, da je težko reči, kaj bo čez 20
let. Želi si predvsem, da bo 3. razvojna os in da bodo prometni
tokovi znotraj naše občine takrat že bistveno razbremenjeni.
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da je predlog
proračuna odraz skrbne presoje o nujnosti potrebnih sredstev
za izvajanje investicij in pa za investicijska vzdrževanja ter
izvajanja programov, ki izboljšujejo kvaliteto življenja občank
in občanov. V proračunu je župan že opredelil sredstva
za sistemsko financiranje upokojencev, za kar se v imenu
upokojencev, društev upokojencev in tudi v imenu svetniške
skupine DeSUS županu zahvaljuje. Predlog bodo soglasno
podprli.
Član sveta Matjaž PEČOVNIK je dejal, da bodo v lokalnem odboru
Levica Velenje ta proračun podprli, ker je pravilno naravnan.
Glede denarnih sredstev, ki so bila predvidena za praznovanje
v mesecu decembru, pa je že dobil odgovor in ga veseli, da
so se ta sredstva nakazala tistim občankam in občanom, ki ta
denar še kako potrebujejo. Podal je pobudo, da se svetnice in
svetniki odpovejo sejnini zadnje seje in ta sredstva nakažejo
v prid tistih, ki denar v tem trenutku zelo potrebujejo, še zlasti
zaradi krize, ki nas je doletela. Sam se je sejnini odpovedal in jo
namenja tistim, ki se težko prebijajo iz meseca v mesec.
Župan Peter DERMOL se je zahvalil za to lepo gesto. Dejal je,
da so v letošnjem letu do meseca novembra razdelili oziroma
namenili 35.000 EUR v dobrodelne aktivnosti, v mesecu

15. seja Sveta Mestne občine Velenje

12. januar 2021

decembru pa namenjajo dodatnih 25.000 EUR iz naslova
odpovedi vseh prireditev Medobčinski zvezi prijateljev mladine
Velenje, s poudarkom na pomoči staršem, ki imajo otroke
s posebnimi potrebami, hudimi boleznimi, in pa Odboru za
pomoč občankam in občanom, v okviru katerega deluje tudi
dobrodelni sklad.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021.
Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske
volilne komisije
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
imenovanju člana Občinske volilne komisije.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju
direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana
Športno rekreacijski zavod
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo glasoval za, ima pa
vseeno malo pomislekov, čeprav spoštuje gospoda Klepca
in meni, da je zavod odlično vodil. Pred letom ali dvema sta
se zaposlila dva nova človeka zato, da bo nekdo nadomestil
gospoda Klepca, ki ima že pogoje za upokojitev. Presenečen je,
da je ponovno kandidiral, je pa to precej velik strošek ob dveh
novih zaposlitvah, 600.000 EUR gre za plače, ni pa opazil, da
bi sedaj, ko imajo dva nova zaposlena, Rdeča dvorana delala
kaj boljše.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča
dvorana Športno rekreacijski zavod.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.
964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela
964 3576/13)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl, ne vidi pa
dobro, ali imajo tukaj možnost pločnikov in kolesarskih stez, da
ne bodo potem imeli s tem težav.
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da je odmik približno 1,5 m iz
te zahodne smeri že predviden, tako za pločnik kot kolesarsko
stezo. Pri vseh izvzemih to predhodno preverijo, če pa gre čez
dotične nepremičnine infrastruktura, pa mora bodoči kupec to
služnost še naprej zagotavljati.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID
znak parcela 964 3576/13).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine
Velenje za leto 2021
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Velenje za leto 2021.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje
pravnih poslov ravnanja z nepremičnin
premoženjem izven veljavnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2021
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z
nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2021.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje
za programsko obdobje 2015-2020
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

15. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Pravilniku o
spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za
programsko obdobje 2015-2020.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Letnega programa športa v Mestni
občini Velenje za leto 2021
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl, kljub
pomisleku, da nima jasnih predstav, zakaj so se nagrade za
nadpovprečne športne dosežke povečale, nagrade namreč
predstavljajo 55% vseh sredstev, ki jih zagotavljamo za
programe. Ni mu tudi čisto jasno, glede na to, da so energetsko
sanirali bazen, zakaj je notri postavka 126.000 EUR, in pa
seveda zadeva v zvezi s plačami v Rdeči dvorani, skoraj
600.000 EUR. Prav bi bilo, da dobijo tudi obrazložitev, kje je
dodana vrednost z dvema novima zaposlenima.
Članica sveta mag. Karmen GRABANT je dejala, da bo predlog
podprla. V teh korona časih vsak dan slišimo, da se premalo
gibamo in kaj bi bilo hujšega, če bi tukaj klestili. Naši otroci se
premalo gibajo in prav je, da spodbujamo vsa športna društva
in tudi the 100.000 EUR se ji zdi prav, da se jih nameni za
vrhunske športnike. Kot socialna demokratka bo ta predlog
torej podprla.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo predlog podprl.
Sredstva se zvišujejo, kar pozdravlja, tudi to, da se spodbuja k
rekreaciji. Upa pa, da jih bo tudi veliko spodbujenih k temu.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Letnega
programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje
2021 – 2025
Obrazložitev predloga je podal Dimitrij AMON.
Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da je ta dokument temelj
mladinske kulture v Šaleški dolini in je jasna vizija, kam si mladi
želijo iti v tej dolini. Pripravljalci so imeli zelo težko nalogo, saj
so z zbiranjem pobud začeli tik pred začetkom same pandemije
in so se morali izredno hitro odzvati na situacijo in preseliti
aktivnosti v virtualno okolje. Pohvaliti je potrebno, da so kljub
temu uspeli aktivirati 70 ljudi, kar ni lahka naloga. Ta dokument
je lahko zgled tudi ostalim področjem ter tudi mladim v drugih
občinah. Izjemno ga veseli tudi točka, iz katere je razvidno
povišanje sredstev v proračunu. Z veseljem bo glasoval za in
tudi v svetniški skupini SD bodo ta dokument podprli. Čestital je
ekipi, ki je pripravila to obsežno delo v teh skrajnih časih.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je delo, ki so ga opravili
mladi pri pripravi programa, obsežno in pomembno, tako
za mlade, kot tudi za odločevalce, svetnice in svetnike, saj ti
odločajo in potrjujejo pogoje, pod katerimi bodo ta program
dejansko uresničili. Mladi vedo, kaj želijo, nakazali so, kako in
na kakšen način. Mladi imajo vizijo, v kakšni družbi želijo živeti,
saj jo s svojimi aktivnostmi tudi oblikujejo. Občutljivi so na svoj
družbeni položaj in ekonomske pogoje, ki jih namenjamo za
njihov razvoj in rast. Občutljivi so na razvoj mesta in okolja, v
katerem bivajo, želijo si priložnosti in na nas je, da jim jih damo.
MOV si zelo prizadeva, da bi finančno omogočila uresničitev
zapisanega v programu, vendar vedno lahko naredimo še več.
Mladim je treba dati priložnost in jih finančno podpreti, vse
ostalo imajo, imajo, mladost, energijo, ideje, znanje in drznost.
Čestitala je vsem, ki so sodelovali pri pripravi programa, ter
položila vsem na srce, da podprejo mlade, saj so naše bogastvo.
Izpostavila je še primer dobre prakse župana in uprave MOV,
ki je v zadnjem času organizirala posvet z mladimi, kjer so se
soočili in izmenjali mnenja ter iskali skupne rešitve. Glasovala
bo za.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je treba izkazati čast temu
dobro pripravljenemu programu. Mogoče bi lahko bil še kak
evro več, ampak upa, da bodo realizirali čim več. Predlog bo
podprl.
Članica sveta Brigita TRETJAK je čestitala za dobro pripravljen
program. Opozorila pa je na razvoj mladih na podeželju.
Zmanjšuje se število mladih na področju kmetijstva. Te
dejavnosti se opuščajo, so pa strateškega pomena. Želi si,
da bi se spodbudilo delovanje mladih na podeželju, ni pa v
tem programu zaznala ciljev in ukrepov na področju mladih s
podeželja, zato je opozorila na to. Potrebno bi bilo vključiti cilje
in predloge za spodbujanje in druženje mladih na podeželju,
morda izmenjava dobrih praks, štipendije za podeželske otroke,
organizirani strokovni dogodki.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da se pridružuje čestitkam
za pripravo tega programa. To delo ni enostavno. Opozoril je,
da ga je presenetil podatek v gradivu, da 70% neorganizirane
mladine ne ve, da imamo sprejeto mladinsko strategijo, podoben
odstotek je tudi za organizirane, kar pomeni, da imamo še veliko
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rezerve pri recimo promociji, da bi mladi prepoznali te vsebine.
Res je, da moramo najprej to prepoznati pri sebi in potem tudi
preko sistema izobraževanja, društev. Zanima ga, ali so kaj
govorili o tem. Pridružil se je tudi mnenju glede podeželskega
dela, ker je zasledil primerjalni pregled mladinske politike, ko
je državni Raziskovalno-dokumentacijski sektor DZ naredil
raziskovalno nalogo na področju mladinskih politik. Še enkrat
je čestital ter pozval, da se spodbudi, da bi mladi res prepoznali
to možnost, da lahko ukrepajo, sodelujejo in vplivajo na razvoj.
Dimitrij AMON se je zahvalil za pohvale, temu programu so
namenili celo leto. Časi so bili res drugačni in si niso znali
predstavljati, na kakšen način bodo dosegali mlade. Začeli so
s prenosi dogodkov v živo. Posluževali so se vseh mogočih
načinov, da bi mladim dali neko zadovoljstvo v teh časih, od
prenosov koncertov, pogovorov, pa tudi igranje družabnih
iger preko interneta. Dejal je, da so 28. 11. opravili tudi javno
obravnavo, kamor so povabili tudi vse svetnike in svetnice.
Tam so zelo podrobno predstavili to strategijo. Tudi takrat
je bilo izpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje oziroma
povezovanje, ki mu v programu dajejo posebno mesto, saj se
zavedajo, da je to temelj prihodnosti in razvoja naše celotne
družbe. Glede razvoja mladih na podeželju je dejal, da je
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju nekoliko
neposrečeno združil mlade s posebnimi potrebami in mlade
z manj priložnostmi. Mladi, ki so doma na podeželju, spadajo
med mlade z manj priložnostmi. Znotraj Mladinskega sveta
Velenje deluje Društvo podeželske mladine Vinska Gora, ki pa
se iz neznanih razlogov teh njihovih delavnic ni udeležilo, se
pa vsekakor zavedajo tega in tudi nekaj ciljev je namenjenih
za delo na področju mladih na podeželju ali mladih z manj
priložnostmi. Ti cilji so tako široko napisani, da se lahko kdorkoli
najde v njih in vsi, ki bodo želeli izvajati projekte, se bodo lahko
na te cilje prijavili. Gospodu Apatu je dejal, da dokumenta ne
pozna in ga bodo z veseljem v ekipi prelistali. Niso si zaprli vrat,
da se ta strategija revidira. Pogovarjajo se, da bi jo revidirali
nekje v letu 2022, 2023, zato bodo ta dokument z veseljem
prebrali in ga smiselno umestili.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Lokalnega
programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje
2021 – 2025.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Občinskega programa varstva okolja
Obrazložitev predloga sta podala mag. Branka GRADIŠNIK in
Klemen KOTNIK.
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da bo svetniška
skupina SD program podprla. Pohvalila je izdelavo tega
programa, saj gre za zelo obširno in tudi perečo problematiko,
ki pa je bila zelo dobro obdelana. Seveda to ni nikoli do konca
rešeno, ker se pojavljajo novi problemi, novi izzivi, vendar meni,
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da je ta skupina strokovnih delavcev in tudi zainteresirane
javnosti opravila veliko delo.
Član sveta Matej JENKO je pohvalil program. Že dolgo ni bral
tako zanimivega čtiva. Glede meteornih vod je dejal, da ni nikjer
zasledil, ali je kaj narejeno okoli tega, da bi tudi meteorne vode
preusmerili v jezero ali nek drug zadrževalnik, da se izognemo
morebitnim poplavam. Zanima ga, kaj se dogaja z bivšimi
odpadki v jezeru ter pri starem jezeru, ali se bo kaj to revitaliziralo
oziroma kaj se bo naredilo, da bi se tam tudi dobil prostor za
nadaljni razvoj. Dejal je, da smo edino mesto brez obvoznice in
se je tudi ne načrtuje, kar se mu zdi absurd. Odkar je prišel v
politiko tudi govori o Zero Waste. Župani veliko govorijo o tem,
sprašuje pa, kaj se je konkretnega naredilo. Pred leti je že tudi
predlagal, da bi se zaščitilo skupno kvadraturo zelene površine
v Velenju, žal o tem tudi nič. Večkrat je tudi podal predlog, da bi
se postavilo merilno mesto kvalitete zraka ob otroškem igrišču.
Dejal je še, da je zapisano, da smo po osamosvojitvi doživeli
hitri razvoj terciarnega in kvartarnega sektorja, še poseben
poudarek pa je bil na razvoju turizma in rekreacije. Meni, da je
to napaka, ker šele danes začenjamo delati nekaj pametnega
na področju turizma. Vesel bo, če bodo kakšno od teh pripomb
upoštevali.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bil čas za pripombe, ko se je
ta program pripravljal. Svetnice in svetniki so bili povabljeni tudi
na vse delavnice, o odzivu pa danes ne bi razpravljali.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da ji je všeč, na kakšen
način so se lotili priprave tega programa. Občankam in občanom
so s temi delavnicami dali priložnost, da so lahko izrazili svoje
mnenje in predlagali rešitve, tako da meni, da je bilo veliko
možnosti in priložnosti za aktivno sodelovanje pri pripravi tega
programa. Čestitala je za ta dokument, ki ga imajo danes v
sprejemu.
Klemen KOTNIK je dejal, da je smiselno, da se čisto vsaka
stvar pogleda in da se najde neka rešitev. Res je, da so imeli
vsi možnost sodelovati, je pa tudi dejstvo, da tega večina ni
izkoristila. Bodo pa še priložnosti in gre na koncu pri programu
za nek kompromis, se pa strinja, da so še številna vprašanja in
vedno znova se bodo pojavljala tudi nova.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Občinskega
programa varstva okolja.
Za predlog je glasovalo 27 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za centralne
predele mesta Velenje
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
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Član sveta Matej JENKO je podal pobudo, da se v osnutek vključi
naslednje:
- Opredelitev skupne kvadrature zelenih površin. Predvidi se,
da se ohranja oziroma da se dogovorijo, do koliko se lahko še
zmanjša;
- Glede 23. člena, ki govori o barvanju fasad, je predlagal, da se
v strogem centru ohranja barve fasad, kot so bile postavljene
v originalu;
- V 20. členu piše, da je na Šaleški cesti predviden nadhod
iz nakupovalnega centra Mercator do parterja objekta na
Rudarski cesti. Kolikor ve, je bilo to dogovorjeno že takrat, ko
je gospod Ročnik delal Mercator in bi se to moralo že takrat
narediti. Zanima ga, zakaj to ni bilo narejeno;
- V 33. členu naj se za stanovanjski blok Šaleška 20 ali dodeli
sredstva ali pa se ga izpusti ven. Naj občina nekaj prispeva, če
želi imeti blok zaščiten.
Dejal je, da bo osnutek sicer podprl.
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da je opredelitev zelenih površin
natančno določena v grafičnih podlagah. Obstaja posebna karta
z zelenimi površinami in zasaditvijo, zato v tekstualnem delu
tega ni potrebno posebej navajati. Glede posegov v fasade in
njihovo barvanje je dejala, da je v obstoječem odloku glede tega
določilo, ki se s temi spremembami ne spreminja. Zapisano je
določilo, da naj barve fasad ostajajo v izvirnih tonih, če pa želijo
spremembe, pa morajo dobiti soglasje spomeniške službe in
soglasje MOV. Določilo glede fasad torej ostaja in se nič ne
spreminja. Glede objekta Šaleška 20 je dejala, da je to tudi
pogoj zavoda za varstvo kulturne dediščine, bodo pa to pobudo
prenesli na njihovo službo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni govoril o opredelitvi,
ampak o zaščiti zelenih površin, torej da se skupna kvadratura
zelenih površin v mestnem jedru zaščiti. Če se nekje nekaj
pozida ali asfaltira, se potem drugje pridobi zelena površina.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje
Kavčič
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
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Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek
– območje Kavčič.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Ker na osnutek ni bilo podanih pripomb, je župan Peter DERMOL
predlagal, da se osnutek prekvalificira v predlog.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič prekvalificira v
predlog.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek
– območje Kavčič.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru Knjižnice Velenje
za leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru ZR MOV za leto
2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto
2019
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K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA

Okvirni program dela Sveta Mestne občine
Velenje za leto 2021

Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.

Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Okvirnem programu
dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za
leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Nato so se svetniki z minuto molka poklonili umrlemu častnemu
občanu MOV Dušanu Mlinšku.
Seja se je zaključila ob 11.50 uri.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje
za leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
							

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru KS Škale
Hrastovec za leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za
leto 2019
Poročilo je predstavil predsednik nadzornega odbora Rok GRIL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
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Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

       Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) na __. seji, dne ________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

O PRENEHANJU MANDATA
ČLANICI ODBORA ZA PODROČJE
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
I.
Aleksandra Vasiljević je podala pisno izjavo, da odstopa kot
članica Odbora za področje negospodarskih javnih služb, zato
ji preneha članstvo v odboru.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 0121-0001/2021
Datum:
							
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Svet MO Velenje je na svoji 1. izredni seji dne 18. 12. 2018
sprejel Sklep o imenovanju Odbora za področje negospodarskih
javnih služb. V odbor so bili imenovani: Irena Poljanšek Sivka
kot predsednica ter Aleksandra Vasiljević, mag. Karmen
Grabant, Iva Lilija, Rok Strahovnik, Andreja Krejan in Zlatko
Bartolac kot člani.
Članica Aleksandra Vasiljević je dne 31. 12. 2020 podala izjavo
o odstopu iz Odbora za področje negospodarskih javnih služb.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33.
dopisni seji dne 6. 1. 2021 oblikovala predlog Ugotovitvenega
sklepa o prenehanju mandata članici Odbora za področje
negospodarskih javnih služb in predlaga Svetu Mestne občine
Velenje, da ga sprejme.
Velenje, 6. 1. 2021
Pripravila:
Sedina Sarajlić, univ. dipl. prav., l.r.
"Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 32.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep
sprejme.
predsednik komisije
Bojan ŠKARJA, l.r."
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Predlagatelj: ŽUPAN
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Faza:

PREDLOG

Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2018), 37. in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 in št. 17/19 – uradno prečiščeno
besedilo) na svoji……………… seji, dne………………… sprejel

SKLEP

o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za
obstoječe stanovanjske objekte
v Mestni občini Velenje za leto 2021
1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2021
višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v Mestni občini Velenje 1.000,00 € na obstoječi
stanovanjski objekt.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 3541-0001/2021
Datum:
		

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem sklepa je 4. odstavek 9. člena
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018
do vključno 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2018), ki določa: »Višina dodeljenih sredstev za obstoječi
stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga
sprejme Svet Mestne občine Velenje.«
2. RAZLOGI ZA SPREJEM:
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2015 pristopilo k pripravi
nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 98, dne 18.12.2015
in je začela veljati 31.12.2015, v nadaljevanju »Uredba«.
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Urejeno odvajanje in čiščenje pomeni, da lastniki objektov
uredijo čiščenje komunalne odpadne vode na MKČN, možno
pa je imeti nepretočno greznico, ali pa pretočno greznico, ki
je nadgrajena skladno z 21. členom nove uredbe. Za urejanje
odvajanja in čiščenja je sprejet Nacionalni operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (v
nadaljevanju operativni program). Z operativnim programom so
določena območja, kjer je gradnja javne kanalizacije obvezna,
vendar je skladno z novo sprejeto uredbo v pripravi novi
operativni program, ki lahko, da bo na novo opredelil tudi nove
aglomeracije.
Na vseh ostalih območjih gradnja javne kanalizacije ni obvezna.
Lastniki obstoječih objektov pa morajo odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode urediti skladno z zahtevami nove
uredbe v podaljšanem roku, ki je podaljšan na 31. december
2021, pri čemer gre poudariti, da morajo objekti, ki imajo
sicer vgrajeno greznico, le-to zamenjati ob prvi rekonstrukciji
objekta.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V Mestni občini Velenje je na območju, kjer gradnja javne
kanalizacije ni obvezna, cca. 1150 stanovanjskih objektov, ki
bodo morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
urediti z vgradnjo individualnih MKČN. Po podatkih registra o
izdanih ocenah obratovanja, ki ga vodi KPV je na območjih
razpršene gradnje zgrajenih 291 obratujočih MKČN, od tega jih
je 135 na območju MO Velenje. V letih 2011 do 2020 smo izvedli
razpise, vendar se je nanje skupaj prijavilo le 117 vlagateljev,
od tega je bilo upravičenih do proračunskih sredstev le 84
vlagateljev.
Pretežni razlog za neuspešnost vlog je to, da se vlagatelji po
oddaji nepopolne vloge odločijo, da investicije ne bodo dokončali
in v dopolnitvi vloge ne predložijo računa in poročila o prvih
meritvah za male komunalne čistilne naprave. Praviloma pa
takšni v naslednjem letu oddajo popolno vlogo. Nekaj primerov
pa smo tudi imeli, ko so poskušali pridobiti finančna sredstva
za vgradnjo MKČN za novogradnje stanovanjskih objektov, za
katere pa niso upravičeni do sofinanciranja.
Ker želimo zanimanje za vgradnjo MKČN povečati, predlagamo,
da se zagotovi vrednost sofinanciranja MKČN v predlagani
višini 1.000,00 EUR za obstoječi stanovanjski objekt. Po
podatkih upravljavca odvajanja in čiščenja za Mestno občino
Velenje, KPV, je na območju občine še 27 objektov, za katere
je nujna vgradnja MKČN, saj nimajo vgrajene greznice skladno
z Uredbo.
V MOV je trenutno 258 objektov z greznicami ki se ne bodo
nikoli zamenjale z MKČN (kmetijstva, opuščene hiše, čebelnjaki,
novogradnje v fazi gradnje, kleti itd).
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letnim proračunom. Za leto 2021 je to 20.000,00 €, in sicer na
proračunski postavki 40215086.
V Velenju, 5. 1. 2021
Pripravili:
Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. kem. inž., l.r.
Gašper KOPRIVNIKAR, kom.inž.,l.r.
Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

"ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 1/16 in št. 17/19 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam
Svetu, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r."
							
			

4. NAČELA:
Namen gradnje MKČN je spodbujati varstvo okolja z
zmanjšanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami
in izboljšanja obstoječega stanja, zato se je Mestna občine
Velenje odločila, da pomaga lastnikom obstoječih stanovanjskih
objektov na območjih razpršene gradnje z nepovratnimi
finančnimi sredstvi zgraditi MKČN.
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Predlagani sklep o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021 ima
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje v višini
finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki
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stran 16 / Številka 16

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Predlagatelj: ŽUPAN

12. januar 2021

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št.
61/2017) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/16 – UPB in 17/19) na svoji _ seji, dne _________ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
(odlok je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12, 17/12,
20/12, 22/16, 26/17, 29/19) – v nadaljevanju kratko: Odlok o UN.
2. člen
1. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
» I. SPLOŠNE DOLOČBE
S tem odlokom se sprejme Ureditveni načrt za centralne predele mesta Velenje (UN), številka projekta 791/93UN, z naslednjo vsebino:
A. URBANISTIČNI DEL
Tekstualni del:
1. Splošno
2. Usklajenost UN s planskimi dokumenti
3. Razlaga urbanistične zasnove
4. Opis prostorske ureditve po področjih
5. Etapnost izvajanja načrta
6. Soglasja
Grafične priloge:
Sestavni del odloka so grafične priloge projekta Digitalizacija ureditvenega načrta za centralne predele mesta
Velenje, številka projekta: 6640, ki ga je izdelal Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, 3320 Velenje,
novembra 2020:
List št.1
ŠIRŠI PRIKAZ OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

M-1:5000

List št. 2
IZRIS IZ PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA MOV

M-1:10 000

List št. 3
OBSTOJEČE STANJE Z MEJO UN IN OBMOČJI UREJANJA

M-1:2000
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List št. 4
VALORIZACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV

M-1:2000

List št. 5a
UREDITVENA SITUACIJA – JUŽNI DEL

M-1:1000

List št. 5b
UREDITVENA SITUACIJA – SEVERNI DEL

M-1:1000

List št. 6a
KOTIRANA SITUACIJA - JUŽNI DEL

M-1:1000

List št. 6b
KOTIRANA SITUACIJA – SEVERNI DEL

M-1:1000

List št. 7
NAMEMBNOST OBJEKTOV

M-1:2000

List št. 8
PRIPADAJOČA ZEMLJIŠČA OBJEKTOV

M-1:2000

List št. 9
UREDITEV ZELENIH POVRŠIN – obstoječe stanje

M-1:2000

List št. 10
ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA

M-1:2000

List št. 11
SHEMA PROMETNE UREDITVE

M-1:2000

List št. 12a
ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV – JUŽNI DEL

M-1:1000

List št. 12b
ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV – SEVERNI DEL

M-1:1000

List št. 13
VODOVODNO OMREŽJE

M-1:2000

List št. 14
KANALIZACIJSKO OMREŽJE

M-1:2000

List št. 15
TOPLOVODNO OMREŽJE

M-1:2000

List št. 16
ELEKTRO OMREŽJE

M-1:2000

List št. 17
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

M-1:2000

3. člen
1c. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»JZ del območja urejanja S4/15 se ureja po projektu z naslovom Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta
za centralne predele mesta Velenje za gradnjo večstanovanjskega objekta ob Paki, številka projekta; AREA
ARS/6/2008-OPPN-P, ki ga je izdelala AREA ARS, d. o. o., Velenje, aprila 2009. Projekt z vsemi prilogami je
sestavni del odloka.«
15. seja Sveta Mestne občine Velenje
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4. člen
1d. člen Odloka o UN se dopolni in spremeni tako, da se na novo glasi:
»Del območja urejanja S4/12, z oznako S4/12a se ureja po projektu z naslovom Spremembe in dopolnitve
Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje, za del območja S4/12; številka projekta: P 112361, ki
ga je izdelal Protim Ržišnik Perc, d. o. o., Poslovna cona A2, Šenčur, februarja 2011. Projekt z vsemi prilogami
je sestavni del tega odloka.
Severni del območja urejanja S4/12a se ureja po projektu z naslovom Spremembe in dopolnitve Ureditvenega
načrta za centralne predele mesta Velenje, za severni del območja S4/12a z oznako S4/12a-1; številka projekta:
16/2020, ki ga je izdelal DOMINO Inženiring, d. o. o., Cesta talcev 37/a, Velenje, novembra 2020. Projekt z
vsemi prilogami je sestavni del odloka.«
5. člen
V 1i. členu Odloka o UN se v prvem stavku oznaka objekta »št. 9«, zamenja s »št. 2«.
6. člen
1k. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Na območju urejanja C4/3 se območje Titovega trga skupaj z zelenico ob spomeniku maršala Tita ureja po
izvedbenem projektu Ureditev zelenice ob spomeniku maršala Tita, številka projekta: 6651, ki jo je izdelal
Projektivni biro Velenje, d. d., Prešernova cesta 8, Velenje, januarja 2020. Projekt za izvedbo (PZI) je sestavni
del tega odloka.«
Za 1k. členom se doda nov 1l. člen, ki se glasi:

7. člen

» V primeru urbanističnih, arhitekturnih zasnov, ki jih določajo projekti in strokovne podlage navedene v 1a.,
1b., 1c., 1d., 1e., 1f., 1g., 1h., 1i., 1j., in 1k. členu odloka je potrebno za nove ali spremenjene rešitve izdelati
strokovne podlage in nanje pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora in soglasje Mestne občine Velenje.
8. člen
2. člen Odloka o UN se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Meja obravnavanega UN je razvidna iz grafičnih prilog (list št. 3) iz 1. člena tega odloka.«
V 4. členu Odloka o UN se črta zadnji odstavek.

9. člen

10. člen
V 6. členu Odloka o UN se spremeni in dopolni zadnji odstavek, ki se na novo glasi:
»Skupno število predvidenih in obstoječih stanovanj na celotnem obravnavanem območju UN ne sme presegati
gostote prebivalstva 150 prebivalcev/ha.«
11. člen
7. člen odloka z naslovom »Visoke gradnje« se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»V obravnavanem območju UN je predvidena novogradnja 37 objektov različnih namembnosti. Namembnost
obstoječih in predvidenih objektov je razvidna iz grafične priloge (list št. 7) iz 1. člena tega odloka.«
12. člen
8. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Objekt št. 1 (C4/3)
Etažnost: klet s 30-50 parkirnimi mesti + pritličje + pet etaž (K+P+5). Dopustna je tudi nižja etažnost.
Površina: BTP 324 m2, BEP 2200 m2;
Tlorisne mere: 18,0 x 18,0 m;
Uvoz v garažo z rampo, možna je povezava s prehodom v podhod.
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Dopustna je stanovanjska ali mešana namembnost objekta ob predhodni izdelavi strokovnih podlag na katere
si mora investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.
Objekt št. 2 (C4/3) – Mestna tržnica Velenja
V centru mesta Velenje se na mestu nekdaj stoječe mestne tržnice predvidi gradnja nove Mestne tržnice
Velenja. Obsegala bo večjo nadstrešnico, ki bo pokrivala osrednji del tržnice namenjen prodaji izdelkov in
pridelkov. Prodajni prostori stalnih prodajalcev in servisni prostori bodo umeščeni v manjšem objektu, ki sledi
potezam nadstrešnice na vzhodni in severni strani. Del tržnice bo izveden kot krajinska ureditev v kombinaciji
zelenih površin in betonskih površin za uporabo meščanov.
Celotno območje nove Mestne tržnice Velenja je predvideno kot odprt pokrit prostor s prodajnimi prostori za
redne abonente in večjim pokritim prostorom za postavitev miz za občasne prodajalce.
Posamezni deli Mestne tržnice Velenja imajo sebi lastno funkcionalno zasnovo.
Prodajni objekt:
Prodajni objekt je zasnovan kot več ločenih kubusov povezanih z enovito streho, ki med kubusi ustvarja pokrit
prostor. V okviru objekta so predvideni prodajni prostori (kioski), sanitarije, skladiščni prostori ter informacijski
center (pisarna).
Tlorisne mere objekta: 33,40 m x 6,40 m + 6,40 m x 33,00 m (tolerance ± 1,00 m);
Višina: 3,50 m (tolerance ± 0,50 m);
Etažnost: pritličje;
Bruto površina objekta: 425,00 m 2 (tolerance: skladno s tolerancami tlorisnih mer),
Nadstrešnica:
Nadstrešnica je predvidena kot »ravna« streha z vitkimi podpornimi stebri, ki pokriva osrednji prodajni prostor
tržnice. Nadstrešnica s svojim tlorisno zasnovo (porezan JZ vogal) poudarja glavno peš os iz Cankarjeve ceste
proti Velenjski promenadi.
Tlorisne mere objekta: 27,40 m x 36,50 m – zunanje mere (tolerance ± 1,00 m);
Višina: 6,00 m (tolerance ± 1,00 m);
Etažnost: pritličje;
Bruto površina 702,00 m 2 (tolerance: skladne s tolerancami tlorisnih mer).
Krajinska ureditev:
Ob predvideni nadstrešnici je predvidena ureditev »zelenega otoka«, ki ga tvori betonska urbana oprema (klopi),
ki tvorijo nekakšno mestno tribuno, ki se odpira proti Cankarjevi cesti na jugu in proti novemu objektu na severu
in severovzhodu.
Tlorisne mere: 12,00 m x 18,00 m – zunanje mere (tolerance ± 0,50 m);
Višina: 0,80 m (tolerance ± 0,50 m);
Bruto površina: 196,00 m 2 (tolerance: skladne s tolerancami tlorisnih mer).
Ostale utrjene površine:
Tlakovanje zunanjih površin se delno izvede v betonu (delno brušen, delno štokan) delno pa se površine
zatravijo in zasadijo (parkovna ureditev).
V primeru odstopanj oziroma drugačnih projektnih rešitev od arhitekturne zasnove iz 1/i. člena je potrebno na
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.
V bližini Mestne tržnice potekajo obstoječi NN in SN električni podzemni vodi v kabelski kanalizaciji, kar je
potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od skrajnih vodov
v obeh smereh. Posegi v varovalnem pasu niso dopustni.
Objekt št. 3 (C4/3)
Objekt vzgoje in izobraževanja – dozidava VVZ;
Etažnost : pritličje – dozidava + nadstropje (dopustna etaža);
Površina: BTP 270 m 2; BEP 540 m2;
Tlorisne mere: 21,0 x 10,0 m + 9,0 x 7,0 m;
Objekt – dozidava se mora glede arhitekturnega oblikovanja prilagoditi obstoječemu objektu!
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Objekt št. 4 (C4/3)
Podzemna garaža – vkopana.
Etažnost: kletna etaža;
Površina: BTP 640 m2; BEP 640 m2;
Tlorisne mere: 32,0 x 24,0 m;
Na nivoju pritličja je dopustna ureditev dodatnih parkirišč.
Objekt št. 5 (C4/2) – Večgeneracijski center
Dozidava in rekonstrukcija obstoječega gostinskega objekta in sprememba namembnosti v objekt
Večgeneracijskega centra – Planeta generacij.
Etažnost: pritličje;
Tlorisne mere – dozidava: 9,75 x 8,40 m;
Tlorisne mere – nadstrešek: 9,75 x 5,00 m;
Tlorisne tolerance: +/- 1,00 m
Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji so določeni v projektu iz 1h. člena tega odloka.
Objekt št. 6 (C4/2)
Podzemna garaža – vkopana.
Etažnost: kletna etaža;
Površina: BTP 1260 m2; BEP 1260 m2;
Tlorisne mere: 36,0m x 35,0 m. Streha predvidene garaže mora biti zazelenjena in urejena kot parkovna
površina.
Objekt št. 7 (C4/2)
Nova telovadnica Osnovne šole Gustava Šiliha s spremljajočimi prostori in pripadajočo zunanjo ureditvijo.
Etažnost: klet + pritličje + nadstropje;
Površina: BTP 650 m2; BEP 1500 m2;
Tlorisne mere: 28,0 x 22,0 m;
Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji so določeni v posebnih strokovnih podlagah iz 1g. člena tega odloka.
Objekt št. 8 (S4/16)
Stanovanja in poslovna namembnost v pritličju.
Etažnost: klet + pritličje + 1 etaže in 2. del: klet + pritličje + 4 etaža;
Površina: BTP 500 m2; BEP 2170 m2;
Tlorisne mere: 21,0 x 21,0 m in 15,0 x 15,0 m.
Objekt št. 9 (S4/16)
Stanovanjski stolpič – nadomestna gradnja.
Etažnost: pritličje + 4 etaže.
Površina: BTP 225 m2; BEP 1125 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 15,0 m.
Objekt št. 10 (S/1)
Stanovanjski stolpič – nadomestna gradnja.
Etažnost: pritličje + 4 etaže.
Površina: BTP 225 m2; BEP 1125 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 15,0 m.
Objekt št. 11 (S/1)
Stanovanjski stolpič.
Etažnost: klet + pritličje + 6 etaž.
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Površina: BTP 169 m2; BEP 1352 m2;
Tlorisne mere: 13,0 x 13,0 m.
Objekt št. 12 (S4/16)
Vkopana garaža s parkiriščem v pritličju.
Etažnost : vkopana klet + parkirišče v pritlični etaži;
Površina: BTP 1450 m2; BEP 2900 m2;
Tlorisne mere: 44,0 x 33,0 m.
Objekt št. 13 (S4/16)
Stanovanjski stolpič.
Etažnost: klet + pritličje + 4 etaže;
Površina: BTP 224 m2; BEP 1344 m2;
Tlorisne mere: 16,0 x 14,0 m.
Objekt št. 14 (S4/16)
Stanovanjski stolpič.
Etažnost: klet + pritličje + 4 etaže;
Površina: BTP 195 m2; BEP 1170 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 13,0 m.
Objekt št. 15 (S4/15)
Stanovanjski stolpič.
Etažnost: pritličje + 4 etaže;
Površina: BTP 225 m2; BEP 1115 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 15,0 m.
Objekt št. 16 (S/1)
Stanovanjski blok.
Etažnost: klet + pritličje + 4 etaže;
Površina: BTP 900 m2; BEP 5400 m2;
Tlorisne mere: 60,0 x 15,0 m;
V kletni etaži je dopustna izvedba vkopane garaže.
Objekt št. 17 (S/1)
Stanovanjski stolpič.
Etažnost: klet + pritličje + 4 etaže;
Površina: BTP 225 m2; BEP 1350 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 15,0 m;
V pritličju so dopustne nemoteče poslovne dejavnosti.
Objekt št. 18 (S/1)
Stanovanjski stolpič ali poslovni objekt.
Etažnost: klet + pritličje + 5 etaž;
Površina: BTP 324 m2; BEP 2260 m2;
Tlorisne mere: 18,0 x 18,0 m;
V pritličju so dopustne nemoteče poslovne dejavnosti.
Objekt št. 19 (S4/13)
Garažna hiša – dve posamezni lameli garaž.
Etažnost: pritličje + 1 etaža.
Površina: BTP 420 m2; BEP 630 m2 ali 840 m2;
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Tlorisne mere: 35,0 x 18,0 m;
Dopustna je izvedba le enoetažnih garaž (pritličje).
Objekt št. 20 (S4/13)
Garažna hiša – dvoetažna garaža v celoti vkopana.
Etažnost: dvoetažna vkopana garaža (K1 + K2);
Površina: BTP 2080 m2; BEP 4160 m2;
Tlorisne mere: 52,0 x 40,0 m;
Streha garažne hiše mora biti obvezno zazelenjena (parkovna ureditev).
Objekt št. 21 (S4/14)
Stanovanjski blok z garažo v kletni etaži.
Etažnost: klet + pritličje + 3 etaže;
Površina: BTP 528 m2; BEP 2640 m2;
Tlorisne mere: 44,0 x 12,0 m;
Dopustna je povezava garaže z garažo objekta št. 22. Dopustna je širitev podzemne garaže izven gabaritov
objekta do maksimalne širine 18,00 m.
Objekt št. 22 (S4/14)
Stanovanjski stolpič z garažo v kletni etaži.
Etažnost: klet + pritličje + 2 etaži.
Površina: BTP 216 m2; BEP 864 m2;
Tlorisne mere: 18,0 x 12,0 m;
Dopustna je povezava garaže z garažo objekta št. 21. Dopustna je širitev podzemne garaže izven gabaritov
objekta do maksimalne širine 18,0 m.
Objekt št. 23 (C/1) – dozidava CVIU Velenje
Dozidava in rekonstrukcija objektov Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU).
Etažnost: pritličje;
Površina: BEP 690 m2; BEP 690 m2;
Tlorisne mere: 55,0 x 11,0 m in 9,00 x 8,00 m;
Celotna zasnova predvidenega objekta in pripadajoče zunanje ureditve je razvidna iz projekta iz prvega
odstavka 1f. člena tega odloka.
Objekt št. 24 (C/1) – dozidava VDC Velenje
Dozidava objekta Varstveno delovnega centra Ježek – Velenje (VDC).
Etažnost: klet + pritličje + 1 etaži + pohodna terasa;
Površina: BEP 278 m2; BEP 834 m2;
Tlorisne mere: 16,82 x 16,52 m;
Celotna zasnova predvidenega objekta in pripadajoče zunanje ureditve je razvidna iz projekta iz drugega
odstavka 1f. člena tega odloka.
Objekt št. 25 (S/12)
Garažna hiša – dve posamezni lameli garaž (10 garaž).
Etažnost: pritličje;
Površina: BTP 180 m2; BEP 180 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 6,0 m x 2;
Dopustna je izvedba le enoetažnih garaž (pritličje).
Objekt št. 26 (S/12)
Garažna hiša – dve posamezni lameli garaž (12 garaž).
Etažnost: pritličje;
Površina: BTP 240 m2; BEP 240 m2;
Tlorisne mere: 20,0 x 6,0 m x 2;
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Dopustna je izvedba le enoetažnih garaž (pritličje).
Objekt št. 27 (S/12)
Garažna hiša – dve posamezni lameli garaž (10 garaž).
Etažnost: pritličje;
Površina: BTP 180 m2; BEP 180 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 6,0 m x 2;
Dopustna je izvedba le enoetažnih garaž (pritličje).
Objekti št. 28 -  (S/12)
Individualni stanovanjski objekti.
Etažnost: klet + pritličje + etaža (mansarda);
Površina: BTP 120 m2; BEP 360 m2;
Tlorisne mere: 12,0 x 10,0 m;
Maksimalni tlorisni gabarit stanovanjskih objektov je 12,50 x 14,00 m. Znotraj tega gabarita je dopusten poljuben
tloris objekta. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovati tloris (na primer v obliki
črke L).
Celotna zasnova predvidenih objektov in pripadajoče zunanje ureditve je razvidna iz projekta iz drugega
odstavka 1d. člena tega odloka.
Objekt št. 35 (S/12) – dozidava VVZ
Dozidava vzgojno varstvenega zavoda (VVZ).
Etažnost: pritličje;
Površina: BTP 90 m2; BEP 90 m2;
Tlorisne mere: 15,0 x 6,0 m;
Dozidava se mora arhitekturno prilagoditi obstoječemu objektu VVZ.
13. člen
9. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Kompleks Osnovne šole Gustava Šiliha v Velenju
Na delu območja urejanja C4/2 – kompleks Osnovne šole Gustava Šiliha v Velenju, je dopustna porušitev
obstoječe telovadnice osnovne šole s pripadajočimi prostori ter gradnja nove telovadnice s pripadajočimi
spremljevalnimi prostori. Dopustna je celovita prenova in rekonstrukcija obstoječega objekta osnovne šole.
Dopustna je celovita preureditev zunanje ureditve okrog osnovne šole z ureditvijo športnih in parkovnih površin
ter dovozov in dostopov do nove telovadnice. Območje se ureja skladno s projektom iz 1g. člena tega odloka.
Preureditev električnih NN vodov in SN kabli
V bližini predvidenega objekta potekata dva napajalna kabla Al 4x150 mm2 iz bližnje TP. Oba kabla se
predvidoma nahajata v območju gradnje. Po zakoličbi se na dolžini, kjer se bodo izvajala zemeljska dela zaradi
gradnje objekta, ročno izkopljeta in vkopljeta po novi trasi toliko stran, da ju gradnja ne bo ovirala.
V primeru, da je zaradi prestavitve napajalni kabel za šolo prekratek za novo traso, se kabel na eni strani prereže
in podaljša z ustrezno dolgim koncem preko dveh kabelskih spojk.
V smeri proti cesti potekata dva SN kabla. Preko njiju se bo postavila panelna ograja na stebrih. Pred izvedbo
del je potrebno kabla zakoličiti in pri razvrstitvi stebrov ograje paziti, da bosta sosednja stebra v točkovnem
temelju postavljena vsaj 1 m na vsako stran od skrajnih linij SN kabla. Po potrebi se dogovoru s pristojno službo
Elektro Celja d. d., SN kabli na tem mestu obcevijo.
Pri načrtovanju in gradnji predvidenega objekta je potrebno upoštevati veljavne tipizacije elektro distribucijskih
podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.«
14. člen
9a. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
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»Večgeneracijski center Velenje
Na delu območja urejanja C4/2 – obstoječi gostinski lokal z gostinskim vrtom, objekt Kidričeva cesta 9/a v
Velenju (parceli št. 2562/4 in 2562/12, k. o. Velenje), je dopustna celovita rekonstrukcija obstoječega objekta s
pripadajočimi prostori, dozidava obstoječega objekta (na lokaciji obstoječega gostinskega vrta) in prenova
pripadajoče zunanje ureditve s parkovno površino na parceli št. 2562/12, k. o. Velenje. Dopustna je sprememba
namembnosti obstoječega objekta s pripadajočimi prostori v Večgeneracijski center. Ožje območje se ureja
skladno s projektom (PSP) iz 1h. člena tega odloka.
Preko območja zunanje ureditve poteka NN podzemni kabel. V primeru gradbenih del na območju kabla je
potrebno tega ročno izkopati, obceviti s stigmaflex cevjo 110 mm in nad njim položiti opozorilni trak. Po končani
ureditvi mora biti kabel vkopan na globini 0,80 – 0,90 m. Pred pričetkom del v njegovi bližini je potrebno kabel
NN kabel zakoličiti in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini NN vodov. Podatke o zakoličbi in
nadzoru je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.
Obstoječa PMO je v hodniku objekta Kidričeva 13, Velenje, kjer se nahaja merilno mesto. Za predvidene posege
se na predvideva povečanje obstoječe priključne moči.
Pri načrtovanju in gradnji predvidenega objekta je potrebno upoštevati veljavne tipizacije elektro distribucijskih
podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo.«
15. člen
9b. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
„Območje individualne stanovanjske gradnje S4/12 z oznako S4/12a
Na zemljišču parcelna št. 1962/1, k.o. Velenje, kateremu se je s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje v letu 2010 (v nadaljevanju besedila kratko: SD PSDP)
spremenila namenska raba zemljišča, iz gozda s posebnim namenom v stavbno zemljišče, namenjeno
stanovanjski gradnji, je dopustna gradnja osmih prostostoječih enodružinskih stanovanjskih hiš.
Območje predvidene stanovanjske pozidave se deli na severni in južni del, pri čemer so na obeh delih
predvideni po štirje objekti. V severnem delu je dopustno namestitev le treh stanovanjskih objektov ob predhodni
izdelavi strokovnih podpag za severni del območja in pridobitvijo soglasja Mestne občine Velenje.
Pred pričetkom gradenj na območju se gozd na zemljišču parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, odstrani skladno s
smernicami Zavoda za gozdove Slovenije, ki so bile podane k SD PSDP.
Vrste dopustnih gradenj
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gradnja nove in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe
komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih površin.
Poleg tega so dovoljene tudi:
- postavitve pomožnih infrastrukturnih objektov, potrebnih za funkcioniranje predvidene prostorske ureditve,
- postavitve nadstreškov za zaščito zbirnih mest za komunalne odpadke,
- postavitve urbane opreme (otroško igrišče),
- gradnje škarp ter podpornih zidov do višine 1,5 m.
Poleg gradnje novih objektov so na zemljišču parc. št. 1962/1, k.o. Velenje dovoljene tudi:
- rušitve objektov,
- vzdrževanje, rekonstrukcije in dozidave obstoječih objektov,
- postavitve ograj do višine 1,8 m,
- gradnje in postavitve naprav, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije (sončni zbiralniki, sončne celice,
ipd., ki naj bodo postavljeni zadržano, z upoštevanjem vpliva na podobo naselja),
- postavitve podzemnih zbiralnikov za kapnico,
- postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe (steklenjak, vrtna uta oziroma senčnica, bazen, ipd.),
- postavitve nadstreškov za avtomobile.
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov
- Pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati najmanj 6,00 m odmik od roba novo predvidenega pločnika (ob
Stanetovi cesti) ter najmanj 5,00 m od novo predvidene interne ceste na južnem delu območja.
- Ob zahodnem robu zemljišča parc. št. 1962/1, k.o. Velenje, se po celotni dolžini predvidi zeleni pas, v širini
minimalno 4,00 m, ki se ga zasadi z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.
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- Maksimalni tlorisni gabarit objektov je 12,50 x 14,00 m (tolerance ± 1,00 m). Znotraj tega gabarita je dopusten
poljuben tloris objekta. Dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa (npr.
tloris v obliki črke L).
- Objekti morajo biti od mej sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj 4,00 m. Manjši odmik je dopusten za gradnjo
enostavnih in nezahtevnih objektov (min. 1,00 m) ter pritličnih delov objektov (kot so garaže, nadstreški za
avtomobile,…) in sicer s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča ter ob upoštevanju gradbenih mej ter
predpisov s področja varstva pred požarom.
- Dozidave ne smejo presegati 40% bruto etažne površine osnovnih objektov.
- Pozidanost posameznega zemljišča za gradnjo ne sme presegati 50%.
- Osnovne strehe objektov so simetrične dvokapnice z naklonom strešin od 30º - 35º (enak naklon streh kot pri
obstoječih individualnih stanovanjskih objektih na območju urejanja S4/12). Na delih objektov (do 1/2 površine
strehe) je dovoljena kombinirana streha; simetrična dvokapna in ravna ali enokapna streha. Dovoljena je
izvedba frčad (max. 1/2 dolžine strehe). Glede oblikovanja streh predvidenih objektov si mora na projekt DGD
investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.
- V severnemu delu območja z oznako S4/12a-1 so osnovne strehe objektov simetrične dvokapnice z naklonom
strešin od 30º - 35º (enak naklon streh kot pri obstoječih individualnih stanovanjskih objektih na območju
urejanja S4/12). Na delih objektov (do 2/3 površine strehe) je dovoljena kombinirana streha; simetrična
dvokapnica in ravna ali enokapna streha. Dovoljena je izvedba frčad (max. 1/2 dolžine strehe). Glede
oblikovanja streh predvidenih objektov si mora na projekt DGD investitor pridobiti soglasje Mestne občine
Velenje.
- Slemena objektov naj bodo vzporedna z daljšo stranico objekta, na severnem delu območja naj bodo
postavljena vzporedno s Stanetovo cesto, na južnem delu območja pa pravokotno na Kersnikovo cesto.
- Maksimalna etažnost objektov je do (vkopana)K+P+1(ali mansarda), objekti naj se po višini prilagodijo
obstoječim objektom v okolici.
Pogoji za urejanje okolice objektov in komunalno urejanje zemljišč
- Za potrebe predvidenih objektov je potrebno zgraditi priključke na prometno, komunalno (vodovod in
kanalizacija) in energetsko infrastrukturo. Glede na potrebe posameznih objektov je možno urediti tudi priključke
na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
- Dostop do objektov na severni strani območja se uredi direktno iz Stanetove ceste, dostop do objektov v
južnem delu območja pa preko novo urejenega priključka iz Šlandrove ceste preko zemljišč parc. št. 1963/2 in
1962/4, k.o. Velenje.
- Na posameznem zemljišču za gradnjo objekta je potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti na bivalno enoto.
- Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in ozelenjenimi brežinami je dopustna gradnja podpornih
zidov, ki morajo biti arhitekturno oblikovani oz. zazelenjeni.
- Na južnem delu območja, na zemljišču parcelna št. 1963/2, k.o. Velenje, se predvidi zbirno mesto za odvoz
odpadkov.
- Priključki na obstoječo komunalno opremo se izvedejo skladno s smernicami posameznih upravljavcev ter
skladno z rešitvami iz strokovnih podlag, ki so sestavni del projekta iz prvega odstavka 1.d člena tega odloka.
- V primeru izrabe alternativnih virov energije priključitev na toplovod ni obvezna.
- Na zemljišču parcelna št. 1962/4, k.o. Velenje je obvezna ureditev parkovnih površin.
Dopustna odstopanja
- Prikaz umestitve objektov na ureditveni situaciji je informativen. Objekti naj se ob upoštevanju predpisanih
odmikov locirajo najbolj ugodno glede na dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega
prostora in sicer tako, da se ohrani čim večji del uporabne zelene površine.
Gabarit objekta lahko presega maksimalni tlorisni gabarit v globini do +2,00 m ter v obsegu do 40% dolžine
posamezne fasade objekta (dopustna je gradnja izzidkov, balkonov in teras), pri čemer je potrebno upoštevati
določene gradbene meje, dopusten faktor pozidanosti ter predpisane odmike od parcelnih mej.
- Pri projektiranju in gradnji infrastrukture so ob soglasju upravljavca in lastnika zemljišča po katerem je
predvidena nova trasa posameznega voda dovoljena odstopanja od rešitev prikazanih v strokovnih podlagah.
Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in ureditev njihove okolice, vključno
s pogoji za priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo so natančneje opisani v projektu iz 1d. člena tega
odloka.”
9c. člen Odloka o UN se črta.

16. člen
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9d. člen Odloka o UN se črta.
9e. člen Odloka o UN se črta.
V 10a. členu Odloka o UN se črta drugi odstavek.
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17. člen
18. člen
19. člen

20. člen
11. člen Odloka o UN z naslovom »Nizke gradnje, območja prometnic« se spremeni in dopolni tako, da se na
novo glasi:
»Cesta talcev
Predvidena je porušitev več objektov vzhodno od obstoječe Ceste talcev, ukinitev manipulacijskega
železniškega tira, razširitev v tri pasovno cesto, razširitev mostu čez reko Pako, rekonstrukcija priključkov cest,
ureditev avtobusnih pristajališč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce.
Kidričeva od križišča s Tomšičevo do križišča s Koroško cesto
Predvideno je nadaljevanje širitve v tri pasovno cesto, rekonstrukcija priključkov cest, ureditev mirujočega
prometa vzdolž ceste, kolesarskih stez in hodnikov za pešce.
Šaleška cesta
Koridor Šaleške ceste je varovan vključno z območjem urejanja M4/5. Predviden je nov, širši podhod pod
Šaleško cesto; obstoječemu se po izgradnji spremeni namembnost. Predviden je nadhod iz nakupovalnega
centra Merkator do parterja objekta Rudarska cesta 2a-d.
Priključno mesto v območje C4/3 se uredi z novim pasom za zavijanje. Uredijo se kolesarske steze in peš poti.
Foitova cesta
Predviden je nadhod ali podhod iz območja urejanja S4/16 v Staro Velenje. Uredijo se kolesarske steze in
pešpoti.
Prešernova cesta
Predvidena je rekonstrukcija Prešernove ceste z ureditvijo novih parkirnih mest, peš poti in kolesarskih stez ob
njej.
Tomšičeva cesta
Predvidena je rekonstrukcija križišč in ureditev novega priključka na Zidanškovo, ureditev kolesarskih stez, peš
poti in prehodov za pešce.
Jenkova cesta
Predvidena je rekonstrukcija ceste, križišč in ureditev priključkov v območje C4/2 in S4/14.
Rudarska cesta
Predvidena je rekonstrukcija ceste, priključkov na parkirišča, ureditev kolesarskih in peš poti.
Druge ceste
Predvidena je širitev Stritarjeve, Šlandrove, Jurčičeve, povezava Šlandrove s Kidričevo cesto, Kersnikove,
Šercerjeve, Bračičeve, celotna rekonstrukcija Kersnikove, ter nekaterih drugih dovoznih in dostopnih cest v
posamezna območja urejanja tako, da bo omogočen dvosmerni ali enosmerni promet, z obojestranskimi ali
enostranskimi hodniki za pešce.
21. člen
12. člen Odloka o UN z naslovom »Ulice in trgi, javne tlakovane površine in zelene površine ali parki« se
spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Titov trg
Predvidena je prenova Titovega trga v prvotni zasnovi skupaj s celovito prenovo zelenice okrog spomenika J.
B. Tita. Za ureditev zelenice ob Titovem trgu se upošteva izvedbeni projekt »Ureditev zelenice ob spomeniku
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maršala Tita«, številka projekta 6651, ki jo je izdelal Projektivni biro Velenje, januarja 2020, ki je sestavni del
tega odloka.
V območju predvidene ureditve zelenice okolice obstoječega spomenika J. B. Tita potekajo obstoječi NN
podzemni električni vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki
znaša minimalno 1m od skrajnih vodnikov v obeh smereh.
Obstoječe elektro energetske vode je potrebno pred pričetkom del prestaviti izven območja ureditve in jih izvesti
v novo kabelsko kanalizacijo, za kar je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo.
Trg mladosti
Nova ureditev območja bivšega parkirišča pred Zdravstvenim domom Velenje, promenade od Tomšičeve ceste
na severu do Cankarjeve ceste na jugu, je skladna s projektom iz 1e. člena tega odloka. V sklopu revitalizacije
tega dela centra Velenja je zgrajen dvoetažna parkirna hiša s komercialnim programom in preureditvijo območja
mestne promenade. Parkirna hiša ima kapaciteto 150 parkirnih mest, obenem pa vsebuje tudi lokale za različne
namene in sanitarne prostore.
Uvoz v parkirno hišo je izveden iz Tomšičeve ceste na severni strani območja.
Široka pot promenade je transformirana v zavito in ožjo pot, ki vodi od programa do programa ter se samo na
teh mestih nekoliko razširi. Ob teh razširitvah so nameščene klopi in drevesa in je s tem urejen prostor za
ustavljanje in kvalitetne nastavke za izvedbo dodatnih programskih prostorov. Topografija terena ob poteh je
nekoliko poudarjena, s čimer je dodatno razbita iluzija poti, po kateri je potrebno čim hitreje priti od parkirišča
do najožjega mestnega središča.
Novi most čez reko Pako leži na stičišču parkovne ureditve in promenade, ki je najpomembnejša točka obeh
programskih poti. Ves prostor je skladno s tem tudi oblikovan. Širok bivši most je nadomestila ozka brv, ki je del
prenovljene promenade, ki ni več široka cesta. Ob tem ozka brv pušča prostor ureditvi ob reki Paki. Ta omogoča
spust k vodi ob mostu na obeh bregovih reke Pake. Tako dobljeni anfiteater na bregovih reke ima novi most kot
kuliso, z mostu pa je dogajanje spodaj dobro vidno. Prostor omogoča izvedbo prireditev v samem središču
mesta, v ostalem času pa je namenjen zadrževanju mladih in ostalih občanov.
Na širšem območju Promenade (Trga mladosti, park ob Gimnaziji, prostor ob Paki) se ohranjajo vsa drevesa
starejša od 20 let, vsa mlajša pa so presajena.
Struga, brežine in območja ob reki Paki
Vzdolž reke Pake je predvidena ureditev kolesarskih stez, obnova obstoječih in ureditev novih hodnikov za
pešce. Celotno območje bo parkovno zasajeno.
Ureditev struge in brežin je dovoljena le na osnovi predhodno izdelanih idejnih projektov z rešitvami, ki
funkcionalno in estetsko dopolnijo obrežni prostor in katere je potrebno javno preveriti.
Športno rekreacijski park ob šolah
Predvidena je izgradnja športno rekreacijskega parka na delno pozidani zelenici med Osnovno šolo Antona
Aškerca in šolskim kompleksom Šolskega centra Velenje z Osnovno šolo Gustava Šiliha. Dopustna je izgradnja
vseh vrst športnih igrišč (košarka, rokomet, odbojka, balinanje, tenis, ostali športno vadbeni objekti, itd.) s
spremljajočimi servisnimi objekti (garderobni objekt z gostinskim lokalom, skladišča za športno opremo,
sanitarnimi prostori, itd.). Na območju je predvidena tudi izgradnja pripadajoče zunanje ureditve (dovozna cesta,
utrjene površine, parkirišča ter celovita zasaditev obravnavanega območja). Na obravnavanem območju je
dopustna izgradnja otroškega igrišča.
Za morebitno izgradnjo predvidenega kompleksa, je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage
oziroma lokacijski preizkus, v katerem bodo podani vsi urbanistični, arhitekturni in krajinski pogoji za ureditev
predvidenega območja s celotno pripadajočo zunanjo ureditvijo in predvideno komunalno infrastrukturo. Za
posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) si mora investitor izgradnje pridobiti predhodno soglasje
Mestne občine Velenje.
Na območju športno rekreacijskega parka je dopustna izgradnja kolesarskega poligona (pumptrack), ki je
športni objekt odprtega tipa, namenjen kolesarjem za prosto uporabo. Uporablja se lahko kot vadbeni prostor
in po potrebi tudi kot tekmovalni poligon. Kolesarski poligon bo izveden na podlagi projektne dokumentacije iz
1/j. člena tega odloka.
V območju izgradnje kolesarskega poligona ni obstoječih elektro energetskih vodov in naprav. Za priključitev
kolesarskega poligona se predvideva 17 kW priključne moči, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25 A. Energija za
napajanje kolesarskega poligona je na razpolago v prostostoječi priključni merilni omarici PS-PMO 4 na parceli
št. 2598/2, k. o. 964 Velenje. Za poligon je s strani Elektro Celje, d. d. že bilo izdano soglasje za priključitev, št.
1140242, z dne 17. 9. 2018, ki ostaja v veljavi.
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Sončni (mestni) park
Dovoljene so funkcionalne in programske dopolnitve, zunanje ureditve, prenova poti in dovoznih cest, prenova
zelenic, rekonstrukcije obstoječih in izgradnja dodatnih parkirišč ob cestah na robovih parka ter dopolnilne
gradnje obstoječega kotalkališča in ostalih površin v parku s pripadajočimi objekti in napravami, vključno s
streho oziroma začasnim (montažnim) nadstreškom nad kotalkališčem. Dovoljena je postavitev začasnih ali
vadbenih objektov na območju Sončnega parka ter postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z
zakonskimi določili o razvrščanju objektov glede na namembnost.
Za vse posege v prostor na območju urejanja R4/7, je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage
(lokacijski preizkus), za katere si mora investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje ter kulturnovarstvene
pogoje in mnenje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Prireditveni prostori
Na območju UN so za javne prireditve namenjeni naslednji prireditveni prostori:
- Titov trg (C4/3);
- Cankarjeva cesta (C4/3);
- Atrij KSC (C4/3);
- Promenada med Trgom mladosti in Cankarjevo cesto (C4/2, C4/3);
- Park pred Gimnazijo Velenje (C4/2);
- Trg mladosti (C4/2);
- Športne površine ob šolah (C4/1, C4/2);
- Sončni park (R4/7);
- Območje Rdeče dvorane z okolico (C4/5a);
- Atrij pred objektom Kersnikova 2 v Velenje (S4/12).«
22. člen
13. člen Odloka o UN z naslovom »Spremembe namembnosti« se spremeni in dopolni tako, da se na novo
glasi:
»Spremembe namembnosti obstoječih objektov oziroma posameznih prostorov, ki dopolnjujejo centralne
funkcije mesta so praviloma dovoljene ob upoštevanju usmeritev določenih v grafični prilogi (list št.7), iz 1.
člena tega odloka in ob upoštevanju naslednjih pogojev:
nova namembnost mora biti kompatibilna z namembnostjo sosednjih objektov v območju
urejanja;
nova namembnost ne sme poslabšati pogojev bivanja v bivalnem in delovnem okolju;
zagotovljeni morajo biti dostopi, dostava in parkirna mesta v primerni bližini, v velikosti oziroma
številu, kot to določajo veljavni predpisi za posamezno dejavnost;
z vnašanjem nove namembnosti se ne sme spreminjati arhitekturnih kvalitet objekta; zagotoviti
je treba skladnost arhitekture in namembnosti;
sprememba namembnosti garaž v stanovanjskih blokih ni dopustna.
Dovoljena je sprememba namembnosti prostorov v objektu Prešernova cesta 8 v Velenju v poslovne,
proizvodne, trgovske, upravne in stanovanjske namene. V pritličju objekta je dopustna sprememba
namembnosti obstoječih prostorov v poslovne namene za proizvodni program induktivnih senzorjev. V ta namen
je potrebno omogočiti dostavo do predvidenih prostorov, ki ne bo moteča za bivalne pogoje na ožjem in širšem
območju obravnavanega objekta.
Pri spremembi namembnosti obstoječih objektov ali njihovih delov na območju UN, si morajo investitorji pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.«
23. člen
14e. člen Odloka o UN se v celoti črta in se nadomesti z novim 14e. členom, ki se glasi:
»Prenova, vzdrževanje in barvanje fasad
Na celotnem območju UN, ki je varovano kot naselbinska dediščina, je pogojno dopustna prenova fasad na
vseh objektih na območju UN. Dopustna je dodatna toplotna zaščita objektov, prenova fasadnega ometa,
prenova balkonskih ograj, izvedba novih balkonskih ograj, ostala vzdrževalna dela na fasadah objektov, ter
barvanje fasad. Vsa ta vzdrževalna dela so dopustna le ob predhodno pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih
in soglasju oz. mnenju pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter soglasjem Mestne občine Velenje.
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Nameščanje klimatskih naprav in njihovih zunanjih komponent na fasadah objektov ni dovoljeno. Dovoljena je
postavitev le teh na strehah objektov ali pa na balkonih in znotraj balkonskih lož večstanovanjskih objektov, ki
so lahko nameščene do višine balkonskih ograj (skrite za balkonsko ograjo).
Spreminjanje volumnov stavb ter odstranitev, zakrivanje ali spreminjanje izvirne vizualne podobe posameznih
modernističnih fasadnih detajlov in drugih arhitekturnih kvalitet na objektih ter v njihovi okolici s
kulturnovarstvenega vidika ni dopustno.«
24. člen
(1) Prvi odstavek 15. člena Odloka o UN z naslovom »Cestno omrežje« se spremeni in dopolni tako, da se na
novo glasi:
»Shema prometne ureditve na območju ureditvenega načrta je razvidna iz grafične priloge (list št. 11) iz 1. člena
tega odloka. Predvidene so rekonstrukcije obstoječih cest, peš poti in kolesarskih stez skladno z zakonskimi in
podzakonskimi določili, ki predpisujejo tehnične karakteristike cestne infrastrukture.«
(2) Zadnji odstavek 15. člena Odloka o UN z naslovom »Cestno omrežje« se črta.
25. člen
17. člen Odloka o UN z naslovom »Mirujoči promet« se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Situacija obstoječih in predvidenih parkirnih mest, predvidenih garažnih objektov in dovozov do njih je razvidna
iz grafične priloge (list št. 11) iz 1. člena tega odloka.
Na osnovi podrobnejšega lokacijskega preizkusa (strokovnih podlag) so dopustna povečanja ali delne
spremembe zasnove parkirišč po tem ureditvenem načrtu in s katerim se ne posega v prometni koncept in se
bistveno ne zmanjšujejo zelene površine.
V primeru spremembe zasnove parkirišč si mora investitor na lokacijski preizkus (strokovne podlage) pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.
Pri načrtovanju parkirišč se upoštevajo, poleg veljavnih predpisov, smiselno tudi načela oblikovanja iz 28. člena
tega odloka.
Parkirišča morajo biti osvetljena.
Na celotnem območju ureditvenega načrta je prepovedano nameščanje cestnih zapor, zapornic, verig in drugih
ovir za zapiranje parkirišč ali dovozov do njih. Dopustne so izjeme le v upravičenih primerih, vendar si mora v
tem primeru lastnik zemljišča oz. upravljavec objekta za tak poseg v prostor pridobiti soglasje Mestne občine
Velenje.«
26. člen
20. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
Pešcem so namenjeni tudi posamezni objekti:
- predviden nadhod preko Šaleške ceste (pri NC Merkator);
- predviden nadhod preko Foitove ceste (do Starega Velenja);
- podhod pod Šaleško cesto;
- most preko reke Pake (Promenada);
- most preko reke Pake (pri O. Š. Gustava Šiliha);
- trije obstoječi mostovi preko reke Pake (mešan promet).
27. člen
23. člen Odloka o UN z naslovom »Elektro omrežje« se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Predvideni sta dve transformatorski postaji, moči 630 kVa, ki bosta vzankani v obstoječo srednjenapetostno
omrežje mesta. Iz prve, v območju urejanja C4/2, bodo napajani predvideni objekti št. 15, 16, 17 in 18, ki so
razvidni iz grafičnih prilog (lista št. 5a in 5b) projekta iz 1. člena tega odloka.
Drugi predvideni objekti bodo napajani z ustreznimi nizkonapetostnimi priključki iz obstoječih transformatorskih
postaj.«
28. člen
24. člen Odloka o UN z naslovom »Toplovodno omrežje« se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Vsi objekti na območju UN se priključujejo na sistem daljinskega ogrevanja mesta.
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Na območju urejanja C4/2 bo omrežje rekonstruirano v dvocevni sistem.
Priključevanje predvidenih objektov na območju urejanja S4/12 je mogoče le z rekonstrukcijo obstoječega
režima z navezavo na omrežje dnevnega sistema.
Za priključitev več novih objektov je potrebno zgraditi novo toplotno postajo.«
29. člen
V drugem odstavku 29. člena Odloka o UN se črta besedna zveza »Urada za okolje in prostor«.
30. člen
30. člen Odloka o UN z naslovom »Oblikovanje in urejanje zelenih površin« se spremeni in dopolni tako, da se
na novo glasi:
»Ureditev zelenih površin obsega vzdrževanje, dopolnitev in sanacijo obstoječih zelenic ter oblikovanje in
ureditev novih zelenic ob predvidenih posegih v prostor.
Na celotnem območju UN je potrebno varovati zelene površine in obstoječo visoko vegetacijo (drevesa in velike
grmovnice) skladno s predvidenimi posegi v prostor, ki jih določa ta odlok. Obvezno je varovanje vse drevnine,
absolutno pa vseh dreves, starejših od 20 let. Nove ureditve površin se morajo podrejati kvalitetni vegetaciji in
ne obratno. Odstranitev dreves je dopustna samo izjemoma. Podiranje dreves zaradi novih ureditev, brez
predhodne analize možnosti njihove ohranitve ni dopustno. Kakršnokoli poseganje v območje koreninskega
sistema dreves brez predhodno izdelanega ustreznega načrta njihovega varovanja ni dopustno.«
30a. člen Odloka o UN se črta.
V 31. členu Odloka o UN se črta zadnji odstavek.

31. člen
32. člen

33. člen
36. člen Odloka o UN z naslovom »Pogoji za varovanje kulturne in oblikovane naravne dediščine« se spremeni
in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Obravnavano območje v mestu Velenje se zaradi svoje specifičnosti v slovenskem prostoru varuje kot posebna
kulturna dediščina. V območju urejanja so kot objekti in območja varovani po predpisih s področja varstva
kulturne dediščine varujejo naslednji objekti in območje:
EŠD
440
4367
10909
14292
14428
14429
14430
14431
18559
18560
18561
27942

Ime
Velenje – Mestno jedro
Velenje – Fischerjeva grobnica
Velenje – Sončni park
Stanovanjski blok Šaleška 20
Velenje – Doprsni kip Mihi Pintarju-Toledi
Velenje – Osrednji spomenik NOB
Velenje – Spomenik Josipu Brozu-Titu
Velenje – Spomenik boju jugoslovanskih in italijanskih
partizanov
Velenje - Občina
Velenje – Kulturni dom
Velenje – Stavba Rudarska 6
Velenje - Galerija

Pravni režim varstva
naselbinska dediščina
kulturni spomenik
vrtnoarhitekturna dediščina
stavbna dediščina
memorialna dediščina
memorialna dediščina
memorialna dediščina
memorialna dediščina
stavbna dediščina
kulturni spomenik
stavbna dediščina
stavbna dediščina

Za izvedbo posegov v objekte ali območje kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
mnenje oz. soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kulturnovarstvene pogoje
in soglasje oz. mnenje je potrebno pridobiti tudi za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v območju kulturne
dediščine. Odstranitev objektov ali delov objektov kulturne dediščine niso dopustni, razen pod pogoji kot jih
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
V območju naselbinske dediščine velja pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje varovanih vrednot kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);
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- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov,
razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in
nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne enote);
- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki);
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti);
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela;
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina);
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
- stavbno tkivo (prevladujoči stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade;
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V območju vrtnoarhitekturne dediščine velja pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje varovanih vrednot
kot so:
-

zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze);
grajene ali oblikovane sestavine (grajena struktura, vrtna oprema, likovni elementi);
naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief);
podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe);
rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin in
vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in
stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za memorialno dediščino velja pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje varovanih vrednot :
- avtentičnost lokacije;
- fizične pojavnosti objekta in
- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje oz. mnenje
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.«
34. člen
37. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Na osnovi valorizacije objektov, kot je razvidna iz grafične priloge list št. 4, projekta iz 1. člena tega odloka, sta
določena dva varstvena režima za objekte s posebno urbanistično in arhitekturno kvaliteto.
Prvi varstveni režim
Varuje se celoten objekt (volumen, fasada, namembnost). Dovoljeno je le vzdrževanje in obnova objekta ter
posodobitev notranje opreme oziroma rekonstrukcije objekta. Izjemoma je dovoljena nadzidava objekta
gimnazije ob upoštevanju pogojev iz 28. člena odloka.
Drugi varstveni režim
Varuje se gabarit objekta, likovni izraz fasade in osnovni arhitekturni videz. Poleg vzdrževanja objekta so
dovoljene manjše adaptacije, dozidave in nadzidave, ki ne spreminjajo obstoječi arhitekturni izraz in
predstavljajo manj kot 30 % povečanje neto površin. Dovoljene so manjše spremembe namembnosti, skladne
z arhitekturnim sporočilom objekta.
Varstveni režimi, ki veljajo za objekte in območja kulturne dediščine so določeni v prejšnjem členu tega odloka.
Pri gradnji in drugih posegih v zemeljske plasti je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo arheoloških ostalin.
Velja tudi ukrep, da mora lastnik zemljišča (investitor) in odgovorni vodja del o dinamiki gradbenih del obvestiti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem
35. člen
42. člen Odloka o UN z naslovom »Etapnost« se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
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»Urejanje centralnih predelov, novogradnje in rekonstrukcija, je regulacijski proces, katerega potek je le delno
napovedljiv, oziroma je odvisen od investicijskih možnosti mesta in posameznih investitorjev ter lastnikov
zemljišč.
Prednostno je urediti cestno in komunalno infrastrukturo. Ostale ureditve se usklajujejo v sklopu posameznega
območja urejanja: Ob gradnji objektov se zagotavljajo tudi zunanje ureditve in parkirni prostori.
Okvirna etapnost oziroma etapni sklopi so razvidni iz grafične priloge (list št. 10) projekta iz 1. člena tega
odloka.«
36. člen
43. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Novogradnje objektov in drugi načrtovani posegi na pretežno nepozidanih zemljiščih brez večjih posegov v
obstoječo lastniško razmerje in infrastrukturno omrežje:
- novogradnja objektov z zaporedno številko 1, 2, 3, 6, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37 iz 8.
člena tega odloka;
- obnova Titovega trga;
- ureditev športnega parka med OŠ Gustava Šiliha in OŠ Antona Aškerca;
- ureditev športnih igrišč in parka ob OŠ Mihe Pintarja Toleda;
- ureditev struge reke Pake in parkovnih območij ob Paki;
- rekonstrukcija Stritarjeve, Šlandrove in Kidričeve ceste s preureditvijo peš poti;
- izgradnja nadhoda preko F0itove ceste;
- ureditev javnih parkirišč ob stavbi sodišča.«
37. člen
44. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Novogradnje oziroma nadomestne gradnje objektov in drugi načrtovani posegi na pretežno pozidanih
površinah:
- novogradnje objektov z zaporedno številko 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 iz 8. člena tega odloka
- rekonstrukcija Prešernove ceste s preureditvijo obstoječih parkirišč;
- rekonstrukcija Šaleške ceste s priključki v območje C4/2;
- ureditev parkirišč na Zidanškovi cesti.«
38. člen
45. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Novogradnje in drugi posegi v prostor na območju prestavitve železniškega tira, v območju postavitve
železniškega tira, v območju urejanja S4/15:
- novogradnje objektov št. 16, in 18 iz 8. člena tega odloka;
- rekonstrukcija dela Ceste talcev s pripadajočimi ureditvami.«
39. člen
46. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Novogradnje in drugi posegi v prostor na zgrajenih zemljiščih pretežno privatnih lastnikov:
- objekti št. 13, 14, 29 – 36 iz 8. člena tega odloka;
- rekonstrukcija dela Ceste talcev s pripadajočimi ureditvami;
- razširitev dejavnosti mizarstva Branka MEHA v območju urejanja S4/16.«
40. člen
47. člen Odloka o UN z naslovom »Tolerance« se spremeni in dopolni, tako da se na novo glasi:
»Situacija objektov in njihove tlorisne dimenzije so razvidne iz grafičnih prilog (list št. 6a in 6b) in iz grafičnih
prilog projektov iz 1a., 1b., 1c., 1d., 1e., 1f., 1g., 1h., 1i., 1j. in 1k. člena tega odloka.
Tlorisne dimenzije objektov (horizontalni gabariti pritličja) in razdalje med posameznimi objekti s toleranco
največ ± 2,00 m so dopustne za vse predvidene objekte na območju. Izjemoma so možne tudi večje ali manjše
tolerance, vendar le ob predhodnem soglasju Mestne občine Velenje oziroma skladno s 1l. členom tega odloka.
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Največji dovoljeni vertikalni gabariti ter višina kapi in slemena s toleranco ± 2,0 m so določeni s številom etaž
oz. obstoječimi objekti v nizu.
Tolerance BTP in BEP so dopustne v skladu s tolerancami tlorisnih dimenzij predvidenih objektov.
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so dovoljene smiselne in utemeljene tolerance v poteku
tras in njihovem dimenzioniranju ob pogojih in soglasju upravljavca posameznega omrežja.
Na celotnem območju UN do so pustne manjše spremembe veljavnega odloka o UN, ki se nanašajo na ureditve
zunanjih površin ob objektih, ureditev parkov, javnih površin, ureditve brežin, obnove cest, parkirišč in ostale
javne komunalne infrastrukture, zasaditev, namestitve javne ulične opreme in enostavnih ter nezahtevnih
objektov in zasnove predvidenih objektov, ki ne spreminjajo namenske rabe zemljišč in namembnosti
posameznih objektov in zunanjih površin. V teh primerih je potrebno predhodno izdelati strokovne podlage in
zanje pridobiti smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in soglasje Mestne občine Velenje.«
41. člen
50. člen Odloka o UN se črta. Ostali naslednji členi Odloka o UN se ustrezno preštevilčijo.
42. člen
51. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
»Poleg določil tega odloka je pri načrtovanju objektov, pripadajočih zunanjih ureditev in ostalih posegih v
prostor, potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij in mnenj nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del
projektov iz 1., 1a., 1b., 1c., 1d., 1e., 1f., 1g., 1h., 1i., 1j. in 1k. člena tega odloka.«
43. člen
52. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se na novo glasi:
» Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Republike Slovenije in Mestne
občine Velenje.
44. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0002/2017-300
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
je v 268. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017). Ta člen v svojem tretjem
odstavku dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov po postopku, kot je predviden za
spremembe in dopolnitve OPPN.
Svet občine Velenje je leta 1993 sprejel osnovni Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
(v nadaljevanju kratko: Odlok o UN). V naslednjih letih je sledila vrsta sprememb in dopolnitev osnovnega
Odloka, zadnja v letu 2019 (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, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15711, 6/12, 17/12, 21/12,
22/16, 26/17, 29/19). Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve Odloka so v zgoraj navedenem
ZUreP-2 in v 24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 1/16-UPB).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA STANJA:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o UN je podal Urad za urejanje prostora Mestne
občine Velenje zaradi prilagoditve obstoječega Odloka o UN dejanskemu stanju na terenu in zamenjav
obstoječih grafičnih prilog UN z novimi, digitalnimi grafičnimi prilogami. V novih grafičnih prilogah so objekti, ki
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so že zgrajeni, označeni kot obstoječi objekti, predvideni objekti pa so preštevilčeni z novim vrstnim redom
objektov. Posledično je bilo potrebno spremeniti in dopolniti obstoječi Odlok o UN.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o UN so upoštevane tudi smernice nosilcev urejanja prostora, ki
smo jih prejeli v postopku sprememb in dopolnitev odloka o UN. Spremembe in dopolnitve Odloka so izvedene
tudi na področju varstva kulturne dediščine, kjer so v spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka vključene
dopolnitve teksta na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo RS.
Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o UN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem
območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov Odloka o UN in dopolnitve
nekaterih členov Odloka o UN.
Postopek za spremembe in dopolnitve Odloka o UN se je začel s sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev obstoječega prostorskega akta, ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje, dne 14.
6. 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 13/18). Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o UN je
potekala od 4. 9. 2020 do 5. 9. 2020. Po javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o UN je Urad
za urejanje prostora MOV organiziral dne 16. 9. 2020 javno obravnavo predlaganih sprememb in dopolnitev
Odloka o UN. V času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo pripomb na osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o UN.
Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o UN je bil obravnavan na 14. seji Sveta Mestne občine Velenje dne
22. 12. 2020. Na seji Sveta je podal nekaj vprašanj in pripombo svetnik g. Matej Jenko. Njegovo pripombo glede
varovanja zelenih površin na območju ureditvenega načrta smo vključili v spremembe in dopolnitve 30. člena
Odloka o UN.
3. NAČELA
Spremembe in dopolnitve Odloka o UN so pripravljene zaradi vključitve novih digitalnih grafičnih prilog v Odlok
o UN in zaradi prilagoditve tekstualnega dela novim grafičnim prilogam. Odlok o UN je delno spremenjen in
dopolnjen z mnenji nosilcev urejanja prostora.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC
Sredstva za izdelavo strokovnih podlag za predvidene posege v prostor na območju urejanja in za izdelavo
novih digitalnih grafičnih prilog ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje je zagotovila Mestna
odloka Velenje iz proračunskih sredstev v letu 2019 in 2020. Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o UN so
pripravili v Uradu za urejanje prostora MOV.
Glede na to, da spremembe in dopolnitve Odloka o UN ne posegajo v namensko rabo zemljišč na
obravnavanem območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju ni pričakovati.
5. ODGOVORI NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
Odgovori so podani na vprašanja in pobude občinskega svetnika g. Mateja Jenka na osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o UN (na 14. seji Sveta MOV dne 22. 12. 2020).
g. Matej JENKO je podal pobudo, da se v osnutek odloka vključi naslednje:
- Opredelitev skupne kvadrature zelenih površin. Predvidi naj se, da se kvadratura zelenih površin ohranja
oziroma da se dogovori, do koliko se lahko obseg zelenih površin zmanjša;
- Glede 23. člena, ki govori o barvanju fasad, je predlagal, da se v strogem centru ohranja barve fasad, kot so
bile v originalu;
- V 20. členu je navedeno, da je na Šaleški cesti predviden nadhod iz nakupovalnega centra Mercator do parterja
objekta na Rudarski cesti. Kolikor ve, je bilo to dogovorjeno že pri trgovskem centru Mercator in bi se to moralo
izvesti ob gradnji trgovskega centra. Zanima ga, zakaj to ni bilo narejeno;
- V 33. členu naj se za stanovanjski blok Šaleška 20 ali dodeli sredstva ali pa se ga izpusti iz varovanega režima
objektov s posebno arhitekturno kvaliteto, ter naj pristojne službe nekaj prispevajo, če želijo imeti ta objekt
zaščiten.
Odgovor:
Na vprašanja in pobude g. Jenka je podala odgovore na 14. seji Sveta MOV mag. Branka Gradišnik, vodja
Urada za urejanje prostora MOV.
V nadaljevanju pa podajamo še nekaj dodatnih pojasnil na postavljena vprašanja in pobude g. Jenka:
-

Opredelitev zelenih površin je natančno določena v grafičnih prilogah ureditvenega načrta, ki so sestavni
del prostorskega akta in s tem Odloka o UN. Sestavni del prostorskega akta je tudi grafična priloga z
naslovom Ureditev zelenih površin (list št. 9), v kateri so opredeljene vse zelene površine vključno z vso
drevnino na območju ureditvenega načrta, ki se ohranja in varuje na podlagi obstoječih členov Odloka o
UN, v poglavju »Oblikovanje in urejanje zelenih površin«(30. do 34. člen). Na podlagi pobude smo delno

15. seja Sveta Mestne občine Velenje

12. januar 2021

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 35 / Številka 16

dopolnili 30. člen Odloka o UN, kjer smo posebej navedli, da je potrebno varovati in ohraniti poleg dreves
in grmovnic tudi vse zelene površine predvidene z UN.
-

V 23. členu sprememb in dopolnitev Odloka o UN so podrobno opredeljeni pogoji pri obnovi fasad obstoječih
objektov na območju ureditvenega načrta. Na celotnem južnem delu centralnih predelov mesta Velenje
(južno od Koroške ceste), ki je že od leta 1993 varovan kot naselbinska dediščina, je potrebno za vsako
prenovo fasad ali vzdrževalna dela na obstoječih fasadah objektov, vključno z barvanjem fasad, predhodno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenja pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine in soglasje
Mestne občine Velenje. Na celotnem območju ureditvenega načrta se glede na doktrino varstva kulturne
dediščine pri prenovah fasad uporabljajo osnovni, prvotno uporabljeni barvni toni fasad, kar se preverja pri
kulturnovarstvenih smernicah in pri izdaji soglasja Mestne občine Velenje. Je pa kot pomoč pri vzdrževalnih
delih obstoječih objektov Mestna občina Velenje že naročila izdelavo strokovnih podlag za prenovo fasad
in zasteklitev balkonov, ki bodo služile kot priročnik za dela na fasadah obstoječih objektov.

-

Že od sprememb in dopolnitev UN v letu 2008 je predvidena možnost izgradnje nadhoda ali podhoda pod
Šaleško cesto od novega Trgovskega centra Mercatorja do centralnega predela mesta. Nadhod oz. podhod
je bil načrtovan pri izdelavi projektne dokumentacije za Trgovski center Mercatorja in v projektu opisanem
v 1b. členu Odloka o UN. Zaradi takrat ugotovljenih tehničnih težav za izvedbo nadhoda oz. podhoda pod
Šaleško cesto, je investitor v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov trgovski center odstopil od
realizacije tega nadhoda oz. podhoda.

-

Stanovanjski blok Rudarska cesta 20 je že od leta 1993 (prvotna izdelava UN) varovan kot stavbna
dediščina (EŠD 14292 – »Kristlov blok«). Objekt je po zakonu o kulturni dediščini varovan pod 1. varstvenim
režimom, ki je opisan 37. členu Odloka o UN, ki se delno spreminja in dopolnjuje (34. člen sprememb in
dopolnitev Odloka o UN). Varstveni režimi za vse objekte kulturne dediščine so določeni na podlagi Zakona
o varstvu kulturne dediščine in so bili določeni v kulturnovarstvenih pogojih pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

Velenje, 5. 1. 2021
Pripravila:
Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r.
podsekretar
mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave

»ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/1-UPB in 1/1)
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.«
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16,
54/17, 3/18 - odl. US, 43/19 - ZVoz-1B, 92/20), 9. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11,
40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D,
14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr.,
61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE), osmega odstavka 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) na svoji _______ seji dne
__________ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2010UPB1; 27/2010; 7/2011, 23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014,
37/2014, 4/2015, 11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019,
6/2020, 7/2020; v nadaljevanju: odlok), tako da se doda nova,
21. točka, ki se glasi:
»21. Posebna raba prometne površine posebnega pomena po
tem odloku pomeni posebno rabo za namen postavitve elektro
polnilnih točk.«
2. člen
(1) Spremeni se prva alineja prvega odstavka 4.č člena odloka,
tako da se glasi:
»- Območje centralnih predelov mesta.«
(2) Grafična karta v Prilogi 5 se ustrezno dopolni.
3. člen
Doda se nov 4.h člen, ki se glasi:
»4.h (Parkirišča, kjer ni omejitev)
(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
parkirišča, kjer ni omejitev, na območju centralnih predelov
mesta.
(2) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
v tem členu odloka, je razvidno iz grafične karte v prilogi 12.
(3) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
v tem členu odloka, predstavljajo tudi druga parkirišča, za katera
je izdana dokončna upravna odločba Uprave Mestne občine
Velenje na podlagi 26. člena tega odloka.«
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4. člen
Spremeni se peti odstavek 5. člena, tako da se glasi:
»O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in spremembah
prometnega režima ter prometne signalizacije mora urad sproti
obveščati pristojni organ za nadzor.
Pristojnemu organu za nadzor mora urad pošiljati v vednost
kopijo izdanega dokumenta.«
5. člen
Spremeni drugi odstavek 16. člena, odloka, tako da se doda
nova 8. alineja, ki se glasi:
»- parkirne prostore namenjene parkiranju vozil na električni
pogon.«
6. člen
Spremeni se zadnja alineja prvega odstavka 21. člena odloka,
tako da se glasi:
»-posebno rabo prometne površine posebnega pomena.«
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 22. člena odloka, tako da se glasi:
»(2) V primeru, da je za izvedbo določene aktivnosti na prometni
površini posebnega pomena, za katero je po tem odloku
potrebno soglasje ali dovoljenje urada (organizacijo prireditve,
izvajanje del, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov posebno rabo
prometne površine posebnega pomena in za druge podobne
aktivnosti), potrebno pridobiti več soglasij ali dovoljenj po tem
odloku, se o vseh potrebnih soglasjih in dovoljenjih odloči z
enim upravnim aktom, če stranka zanje zaprosi z eno vlogo.«
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 24. člena odloka, tako da se dodajo
nove 20., 21., 22. in 23. točka, ki se glasijo:
»20. poškodovati prometno površino posebnega pomena,
21. ovirati rabo prometne površine posebnega pomena,
22. uporabljati prometno površino posebnega pomena brez
odločbe na podlagi tega odloka,
23. uporabljati prometno površino posebnega pomena v
nasprotju z izdano odločbo na podlagi tega odloka.«
9. člen
Spremeni se 26. člen odloka, tako da se glasi:
»26. člen (posebna raba prometne površine posebnega
pomena)
(1) Posebna raba prometne površine posebnega pomena
pomeni posebno rabo za namen postavitve elektro polnilnih
točk in se pridobi z dokončnostjo upravne odločbe, ki jo izda
Uprava Mestne občine Velenje na podlagi vloge prosilca in na
podlagi predhodnih soglasij izvajalca gospodarske javne službe
in urada, pristojnega za urejanje prostora.
(2) V vlogi za pridobitev pravice posebne rabe prometne
površine posebnega pomena za namen postavitve elektro
polnilnih točk mora prosilec navesti podatke o lokaciji javne
površine s prikazom umestitve opreme na javno površino.
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(3) Pravico rabe prometne površine posebnega pomena lahko
pridobi prosilec, in sicer na območju centralnih predelov mesta,
za obdobje največ petih let.
(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kateri oziroma
kateremu je izdana odločba, s katero se dovoli posebna raba
prometnih površin posebnega pomena, so zavezanci za plačilo
občinske takse.
(5) Višina občinske takse za posebno rabo prometne površine
posebnega pomena na območju iz grafične karte v prilogi 12
znaša na eno parkirno mesto 200 evrov na leto.
(6) Višina občinske takse za posebno rabo prometne površine
posebnega pomena na območju iz grafične karte v prilogi 13
znaša na eno parkirno mesto 250 evrov na leto.
(7) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kateri oziroma
kateremu je izdana odločba, s katero se dovoli posebna raba
prometnih površin posebnega pomena, mora po prenehanju
posebne rabe prometne površine posebnega pomena
vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori,
opravi to na njegove stroške občina.
(8) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 29. člen, tako da se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ
skupne občinske uprave.«
11. člen
Doda se nov peti odstavek 30. člena, ki se glasi:
»(5) Če uporabnik prometne površine posebnega pomena za
posebno rabo nima dovoljenja (dokončne upravne odločbe)
o posebni rabi prometne površine posebnega pomena ali
uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku
niso dovoljeni, pristojni organ za nadzor uporabniku odredi
odstranitev elektro polnilne točke oziroma drugih objektov,
naprav ali provizorijev, ki po tem odloku niso dovoljeni.«
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0001/2015
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13
- uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 - odl.
US, 43/19 - ZVoz-1B, 92/20),
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40),
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07
- odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15
- ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17,
21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE),
• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16,
15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US) i
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019).
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
V Mestni občini Velenje aktivno spremljamo uporabo naših
električnih polnilnic ter skladno z nacionalnimi razvojnimi
usmeritvami načrtujemo razvoj polnilne infrastrukture, pri čemer
občina podpira razvoj alternativnih pogonov vozil in uvajanje
potrebne infrastrukture. Glede na razvojne usmeritve se v
prihodnjih letih pričakuje širitev polnilne infrastrukture v povezavi
s predvidevanji po Akcijskem programu za alternativna goriva
v prometu ter v povezavi s »Stališčem Agencije za energijo Elektromobilnost in polnilna infrastruktura– stališče regulatorja
(feb. 2017)« tudi na področju MO Velenje.
Trenutno ter v prihodnjem omejenem obdobju Mestna občina
zagovarja vzpodbudno naravnane koncepte z brezplačno
uporabo polnilnih postaj, saj se lahko v danih razmerah le
tako v največji možni meri razvija in najhitreje širi ta oblika
ogljično nevtralne mobilnosti, dolgoročno pa se v povezavi z
usmeritvami Agencije za energijo tudi zavedamo, da bo postalo
tudi področje oskrbe z energijo za električna vozila in razvoj
polnilne infrastrukture prepuščeno trgu, lastništvo in upravljanje
s polnilno infrastrukturo pa tržna dejavnost.
Za realizacijo navedenega je potrebno uskladiti predpise
na lokalni ravni z veljavno zakonodajo. Pri vzpostavljanju
potrebne infrastrukture gre namreč za posege v prostor, za
kar bodo potrebovali potencialni investitorji ustrezna soglasja,
oziroma dovoljenja. Pri izdaji tovrstnih upravnih aktov je
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki pa je Mestna
občina na lokalni ravni še nima. S spremembo tega odloka
najprej določamo območje znotraj katerega bo občina dovolila
mikrolokacije za postavitev polnilnic. Ker se bo na teh lokacijah
izvajala določena tržna dejavnost, z odlokom določamo tudi
višino občinske takse, kot nadomestilo za posebno rabo
prometnih površin posebnega pomena.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Za spodbujanje alternativnih pogonov sta v Mestni občini
Velenje postavljeni dve električni polnilni postaji v lasti MO
Velenje, ki tako omogočata brezplačno polnjenje štirim vozilom
hkrati (štirje priključki Type 2; omogočeno je hitro polnjenje
moči 22kW-AC). V Mestni občini Velenje aktivno spremljamo
uporabo naših električnih polnilnic ter skladno z nacionalnimi
razvojnimi usmeritvami načrtujemo razvoj polnilne infrastrukture
pri čemer občina podpira razvoj alternativnih pogonov vozil in
uvajanje potrebne infrastrukture. Glede na razvojne usmeritve
se v prihodnjih letih pričakuje širitev polnilne infrastrukture v
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povezavi s predvidevanji po Akcijskem programu za alternativna
goriva v prometu ter v povezavi s »Stališčem Agencije za
energijo - Elektromobilnost in polnilna infrastruktura– stališče
regulatorja(feb. 2017)« tudi na področju MO Velenje.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Glede na izkazan interes zasebnih investitorjev jim bo Mestna
občina Velenje dovolila postavitev polnilnih postaj za električne
avtomobile na njenih površinah posebnega pomena pod
pogojem, da investicijo v celoti izvedejo sami. Zato iz tega
naslova občina ne bo imela stroškov. S pobrano občinsko takso
pa v prvem letu pričakujemo prihodek v višini 3.000 EUR.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka
predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka
99. člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in 7/17), odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
Datum: 6. 1. 2021
Pripravili:
Sonja Glažer, l.r.
Rudi Vuzem, l.r.
Bojana Žnider, l.r.
Marina Krmpotič, l.r.
Lucija Koren , l.r.
Zdenka Gradišnik, l.r.
Elma Dervišević, l.r.

Anton BRODNIK, l.r.
dipl. inž. Zaščite pri delu, mag.
Vodja urada za gospodarske javne službe

»ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) predlagam
svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.«
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12
- ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15
- ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 9. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl.
US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016
– uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) na svoji _______ seji dne __________
sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o občinskih taksah v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2010,
15/2010; v nadaljevanju: odlok), tako da se doda nova, 6. točka,
ki se glasi:
»6. posebna raba prometnih površin posebnega pomena.«
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, tako da doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Taksnega zavezanca lahko določata odlok, ki ureja
oglaševanje in odlok, ki ureja ureditev cestnega prometa in
varstvo prometnih površin posebnega pomena.«
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Nastanek in prenehanje taksne obveznosti lahko določata
odlok, ki ureja oglaševanje in odlok, ki ureja ureditev cestnega
prometa in varstvo prometnih površin posebnega pomena.«
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da doda nov peti odstavek,
ki se glasi:
»(5) Višina takse se lahko določi z odlokom, ki ureja oglaševanje
in odlokom, ki ureja ureditev cestnega prometa in varstvo
prometnih površin posebnega pomena.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-002/2009-429
Datum: 6. 1. 2021
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
• Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07
- odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15
- ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17,
21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE),
• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št
94/2007, 27/2008-Odl.US, 76/2008 in 79/2009
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40),
• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16,
15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US) i
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019).
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
V Mestni občini Velenje aktivno spremljamo uporabo naših
električnih polnilnic ter skladno z nacionalnimi razvojnimi
usmeritvami načrtujemo razvoj polnilne infrastrukture, pri čemer
občina podpira razvoj alternativnih pogonov vozil in uvajanje
potrebne infrastrukture. Glede na razvojne usmeritve se v
prihodnjih letih pričakuje širitev polnilne infrastrukture v povezavi
s predvidevanji po Akcijskem programu za alternativna goriva
v prometu ter v povezavi s »Stališčem Agencije za energijo Elektromobilnost in polnilna infrastruktura– stališče regulatorja
(feb. 2017)« tudi na področju MO Velenje.
Trenutno ter v prihodnjem omejenem obdobju Mestna občina
zagovarja vzpodbudno naravnane koncepte z brezplačno
uporabo polnilnih postaj, saj se lahko v danih razmerah le
tako v največji možni meri razvija in najhitreje širi ta oblika
ogljično nevtralne mobilnosti, dolgoročno pa se v povezavi z
usmeritvami Agencije za energijo tudi zavedamo, da bo postalo
tudi področje oskrbe z energijo za električna vozila in razvoj
polnilne infrastrukture prepuščeno trgu, lastništvo in upravljanje
s polnilno infrastrukturo pa tržna dejavnost.
Za realizacijo navedenega je potrebno uskladiti predpise na
lokalni ravni z veljavno zakonodajo. Pri vzpostavljanju potrebne
infrastrukture gre namreč za posege v prostor, za kar bodo
potrebovali potencialni investitorji ustrezna soglasja, oziroma
dovoljenja. Pri izdaji tovrstnih upravnih aktov je potrebno
upoštevati veljavno zakonodajo, ki pa je Mestna občina na
lokalni ravni še nima.
S spremembo odloka, ki ureja ureditev cestnega prometa in
varstvo prometnih površin posebnega pomena, bo določeno
območje znotraj katerega bo občina dovolila mikrolokacije za
postavitev polnilnic in višina občinske takse, kot nadomestilo za
posebno rabo prometnih površin posebnega pomena.
Veljavni odlok, ki ureja občinske takse ne predpisuje občinske
takse za posebno rabo prometnih površin posebnega pomena,
zato ga je potrebno predhodno dopolniti in uskladiti s predlagano
spremembo odloka, ki ureja ureditev cestnega prometa in
varstvo prometnih površin posebnega pomena.
Ob tem so ugotovljene neskladnosti odloka, ki ureja občinske
takse z odlokom, ki ureja oglaševanje, zato je bila potrebna
dopolnitev odloka, ki ureja občinske takse.
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3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Za spodbujanje alternativnih pogonov sta v Mestni občini
Velenje postavljeni dve električni polnilni postaji v lasti MO
Velenje, ki tako omogočata brezplačno polnjenje štirim vozilom
hkrati (štirje priključki Type 2; omogočeno je hitro polnjenje
moči 22kW-AC). V Mestni občini Velenje aktivno spremljamo
uporabo naših električnih polnilnic ter skladno z nacionalnimi
razvojnimi usmeritvami načrtujemo razvoj polnilne infrastrukture
pri čemer občina podpira razvoj alternativnih pogonov vozil in
uvajanje potrebne
infrastrukture. Glede na razvojne usmeritve se v prihodnjih letih
pričakuje širitev polnilne infrastrukture v povezavi s predvidevanji
po Akcijskem programu za alternativna goriva v prometu ter v
povezavi s »Stališčem Agencije za energijo - Elektromobilnost
in polnilna infrastruktura– stališče regulatorja(feb. 2017)« tudi
na področju MO Velenje.

Predlagatelj: ŽUPAN 			

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Glede na izkazan interes zasebnih investitorjev jim bo Mestna
občina Velenje dovolila postavitev polnilnih postaj za električne
avtomobile na njenih površinah posebnega pomena pod
pogojem, da investicijo v celoti izvedejo sami. Zato iz tega
naslova občina ne bo imela stroškov. S pobrano občinsko takso
pa v prvem letu pričakujemo prihodek v višini 3.000 EUR.

1. člen
Spremeni se 51. člen Pravilnika o standardih storitev izvajanja
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 7/20; v nadaljevanju: pravilnik) tako, da se glasi:

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka
predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka
99. člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in 7/17), odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
Pripravili:
Metka Špindler, l.r.
Rudi Vuzem, l.r.
Bojana Žnider, l.r.
Brigita Felicijan, l.r.
Marina Krmpotič, l.r.
Lucija Koren , l.r.
Zdenka Gradišnik, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Alenka Rednjak, dipl. ekon.(UN), l.r.
Vodja Urada za premoženje in investicije

»ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 – uradno in prečiščeno besedilo, 17/2019) predlagam
svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.«

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) in 6.
člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
7/20) na svoji______ seji dne _____sprejel

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih storitev izvajanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje

»Evidenca del in kataster zelenih površin
51. člen
Koncesionar je dolžan voditi evidenco izvedenih del in ukrepov
na zelenih površinah ter podatke za ažuriranje katastra
posredovati koncedentu enkrat mesečno.«
2. člen
(1) Doda se nov 58. člen pravilnika, ki se glasi:
»IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se izvajanje posameznih
nalog javne službe iz 4. člena tega pravilnika, zaradi optimalne
izkoriščenosti vzpostavljene javne infrastrukture in zaradi
znižanja stroškov izvajanja javne službe, lahko izvaja s
sklenitvijo neposredne pogodbe s Komunalnim podjetjem
Velenje, d.o.o.
(2) V neposredni pogodbi iz prejšnjega člena tega pravilnika
se kot izvajalec posameznih nalog javne službe iz 4. člena
tega pravilnika določi Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., ki
izpolnjuje pogoje iz 13. člena veljavnega Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah za sklenitev neposredne pogodbe.
(3) Cene storitev po neposredni pogodbi ne smejo biti višje od
cen storitev na trgu, kar se potrdi z ekonomskim elaboratom.
(4) V primeru sklenitve neposredne pogodbe iz prvega odstavka
tega člena, se za izvajanje teh posameznih nalog javne
službe iz 4. člena tega pravilnika ne uporabljajo določila tega
pravilnika, ki se nanašajo na obveznost priprave izvedbenega
programa.«
(2) Dosedanji 58. člen pravilnika postane 59. člen pravilnika.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku MO Velenje.
Številka: 0142-0001/2021 (414-06-0002/2019)
Velenje:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: pravilnik) je sledeča:
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) in
- peti odstavek 6. člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA
Svet Mestne občine Velenje je 23. 6. 2020 sprejel Odlok o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/20) in Pravilnik o standardih
storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/20), ki sta pravna podlaga za
izvedbo javnega razpisa in sklenitev koncesijske pogodbe za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje.
Mestna občina Velenje je na podlagi predpisov, navedenih v
prvem odstavku te obrazložitve, kot koncedent izvedla prvo
fazo postopka konkurenčnega dialoga skladno z 42. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni
list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni
list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije,
št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20
– ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP). Mestna občina Velenje je v
prvi fazi konkurenčnega dialoga (faza priznanja sposobnosti)
ugotovila, da nobena od predloženih prijav ni bila dopustna, saj
nobena ni izpolnjevala vseh pogojev za priznanje sposobnosti,
zato je dne 9. 12. 2020 izdala sklep o zavrnitvi vseh prijav, št.
JN-0373/2020.
Zaradi zagotovitve nadaljnjega nemotenega izvajanja predmetne
obvezne občinske gospodarske javne službe je Mestna občina
Velenje dne 22. 12. 2020 izdala odločbo, št. 414-06-0001/2010,
s katero je podaljšala trajanje obdobja koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje, podeljene družbi ANDREJC
nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolšica 199 b, 3325
Šoštanj do sklenitve nove koncesijske pogodbe, oziroma
najdlje do 30. 6. 2021.
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o standardih
storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje predvideva
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možnost, da se izvajanje posameznih nalog javne službe iz 4.
člena pravilnika, zaradi optimalne izkoriščenosti vzpostavljene
javne infrastrukture in zaradi znižanja stroškov izvajanja
javne službe, lahko izvaja s sklenitvijo neposredne pogodbe,
sklenjene s Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. izpolnjuje vse pogoje iz
četrtega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) in 28. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske
unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št.
14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,
279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE,
152/20 – ZZUOOP, 175/20; v nadaljevanju ZJN-3) za sklenitev
neposredne pogodbe in sicer:
a) Mestna občina Velenje skupaj z ustanoviteljicama Občino
Šmartno ob Paki in Občino Šoštanj obvladuje Komunalno
podjetje Velenje d.o.o. podobno kot svoje službe;
b) Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvaja več kot 80
odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so ji jih dale
občine ustanoviteljice, ki jo obvladujejo, ali ki so ji jih dale druge
pravne osebe, ki jih obvladujejo občine ustanoviteljice;
c) v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. ni neposredne
udeležbe zasebnega kapitala.
Izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavljajo ustanoviteljice
enkrat letno s sprejemom »Sklepa o ugotovitvi izpolnjevanja
pogojev za oddajo javnega naročila Komunalnemu podjetju
Velenje, d.o.o., skladno z 28. členom ZJN-3 (po »in house«)«.
V primeru, da Mestna občina Velenje v postopku konkurenčnega
dialoga ugotovi, da je ponudbena cena Komunalnega podjetja
Velenje za izvajanje posameznih nalog javne službe na
podlagi in-house pravil nižja od ponudbenih cen kandidatov,
lahko posamezne naloge javne službe odda Komunalnemu
podjetju Velenje, d.o.o. s sklenitvijo neposredne pogodbe in
s tem skladno z načelom gospodarnosti zagotovi optimalno
izkoriščenost vzpostavljene javne infrastrukture in zniža stroške
izvajanja javne službe.
3. CILJI, NAČELA in VSEBINA PRAVILNIKA
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem pravilnika, je predvsem
zasledovanje javnega interesa in zagotavljanje načela
gospodarnosti.
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o standardih
storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje predvideva
možnost, da se izvajanje posameznih nalog javne službe iz 4.
člena pravilnika, zaradi optimalne izkoriščenosti vzpostavljene
javne infrastrukture in zaradi znižanja stroškov izvajanja
javne službe, lahko izvaja s sklenitvijo neposredne pogodbe,
sklenjene s Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.
Sprememba drugega odstavka 51. člena pravilnika se nanaša
na vodenje katastra zelenih površin, in sicer je Mestna občina
Velenje ugotovila, da je smiselno, da sama vodi kataster
zelenih površin, koncesionar pa je zavezan enkrat mesečno
poročati koncedentu o dejansko izvedenih delih in ukrepih, ki
so pomembni za ažuriranje katastra.
Ostale določbe pravilnika ostajajo nespremenjene.
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4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem predlaganega pravilnika Mestna občina Velenje
ne bo imela dodatnih finančnih obveznosti.
V Velenju, 11. 01. 2021

Pripravili:
Rudi Vuzem, l.r.
Bojana Žnider, l.r.
Judita Zager, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Vodja Urada za komunalne dejavnosti:
Anton Brodnik, l.r.

"ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta pravilnik sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r."

12. januar 2021

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 3., 7., 32., 33. in 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06,
38/10, 57/11), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13,
307/15), Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19),
29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A,
80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
- uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US,
33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14,
37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18
- ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20,
152/20 - ZZUOOP), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16- uradno prečiščeno besedilo, št. 17/19) in 12. člena Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 18/08, 1/16, 10/19) na svoji …….. seji dne …………… sprejel
naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje
1. člen
(1) Doda se nov 47. člen Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20; v
nadaljevanju: odlok), ki se glasi:
»XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(1) Ne glede na določbe tega odloka in Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 18/08, 1/16) se izvajanje posameznih
nalog javne službe iz 5. člena tega odloka, zaradi optimalne
izkoriščenosti vzpostavljene javne infrastrukture in zaradi
znižanja stroškov izvajanja javne službe, lahko izvaja s
sklenitvijo neposredne pogodbe s Komunalnim podjetjem
Velenje, d.o.o.
(2) V neposredni pogodbi iz prejšnjega odstavka tega člena
odloka se kot izvajalec posameznih nalog javne službe iz 5.
člena tega odloka določi Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
ki izpolnjuje pogoje iz 13. člena veljavnega Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah za sklenitev neposredne pogodbe.
(3) Cene storitev po neposredni pogodbi ne smejo biti višje od
cen storitev na trgu, kar se potrdi z ekonomskim elaboratom.
(4) V primeru sklenitve neposredne pogodbe iz prvega odstavka
tega člena, se za izvajanje teh posameznih nalog javne službe
iz 5. člena odloka ne uporabljajo določila tega odloka, ki se
nanašajo na obveznost priprave izvedbenega programa.«
(2) Dosedanji 47. in 48 člen odloka postaneta 48. in 49. člen
odloka.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 0142-0001/2021 (414-06-0002/2019)
Velenje:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem odloka je sledeča:
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11,
335/13, 307/15),
- Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št.
9/19),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 11/18, 30/18, 61/20 ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06
- odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16,
61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20
- ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20
– ZZUOOP, 158/20),
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) in
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/08, 1/16, 10/19)
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Svet Mestne občine Velenje je 23. 6. 2020 sprejel Odlok o
koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20) in Pravilnik o standardih
storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 7/20), ki sta pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa in sklenitev koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Mestni občini Velenje.
Mestna občina Velenje je na podlagi predpisov, navedenih v
prvem odstavku te obrazložitve, kot koncedent izvedla prvo
fazo postopka konkurenčnega dialoga skladno z 42. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni
list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni
list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije,
št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20
– ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP). Mestna občina Velenje je v
prvi fazi konkurenčnega dialoga (faza priznanja sposobnosti)
ugotovila, da nobena od predloženih prijav ni bila dopustna, saj
nobena ni izpolnjevala vseh pogojev za priznanje sposobnosti,
zato je dne 9. 12. 2020 izdala sklep o zavrnitvi vseh prijav, št.
JN-0373/2020.
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Zaradi zagotovitve nadaljnjega nemotenega izvajanja predmetne
obvezne občinske gospodarske javne službe je Mestna občina
Velenje dne 22. 12. 2020 izdala odločbo, št. 414-06-0001/2010,
s katero je podaljšala trajanje obdobja koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje, podeljene družbi ANDREJC
nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o., Topolšica 199 b, 3325
Šoštanj do sklenitve nove koncesijske pogodbe, oziroma
najdlje do 30. 6. 2021.
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o koncesiji za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje predvideva možnost,
da se izvajanje posameznih nalog javne službe iz 5. člena
odloka, zaradi optimalne izkoriščenosti vzpostavljene javne
infrastrukture in zaradi znižanja stroškov izvajanja javne službe,
lahko izvaja s sklenitvijo neposredne pogodbe, sklenjene s
Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. izpolnjuje vse pogoje iz
četrtega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) in 28. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske
unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št.
14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,
279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE,
152/20 – ZZUOOP, 175/20; v nadaljevanju ZJN-3) za sklenitev
neposredne pogodbe in sicer:
a) Mestna občina Velenje skupaj z ustanoviteljicama Občino
Šmartno ob Paki in Občino Šoštanj obvladuje Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o. podobno kot svoje službe;
b) Komunalno podjetja Velenje, d.o.o. izvaja več kot 80
odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so ji jih dale
občine ustanoviteljice, ki jo obvladujejo, ali ki so ji jih dale druge
pravne osebe, ki jih obvladujejo občine ustanoviteljice;
c) v Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o. ni neposredne
udeležbe zasebnega kapitala.
Izpolnjevanje navedenih pogojev ugotavljajo ustanoviteljice
enkrat letno s sprejemom »Sklepa o ugotovitvi izpolnjevanja
pogojev za oddajo javnega naročila Komunalnemu podjetju
Velenje, d.o.o., skladno z 28. členom ZJN-3 (po »in house«)«.
V primeru, da Mestna občina Velenje v postopku konkurenčnega
dialoga ugotovi, da je ponudbena cena Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.o. za izvajanje posameznih nalog javne službe na
podlagi in-house pravil nižja od ponudbenih cen kandidatov,
lahko posamezne naloge javne službe odda Komunalnemu
podjetju Velenje, d.o.o. s sklenitvijo neposredne pogodbe in
s tem skladno z načelom gospodarnosti zagotovi optimalno
izkoriščenost vzpostavljene javne infrastrukture in zniža stroške
izvajanja javne službe.
3. CILJI, NAČELA in VSEBINA ODLOKA
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem odloka, je predvsem
zasledovanje javnega interesa in zagotavljanje
načela
gospodarnosti.
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o koncesiji za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Velenje predvideva možnost,
da se izvajanje posameznih nalog javne službe iz 5. člena
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odloka, zaradi optimalne izkoriščenosti vzpostavljene javne
infrastrukture in zaradi znižanja stroškov izvajanja javne službe,
lahko izvaja s sklenitvijo neposredne pogodbe, sklenjene s
Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o.
Ostale določbe odloka ostajajo nespremenjene.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem predlaganega odloka Mestna občina Velenje ne
bo imela dodatnih finančnih obveznosti.
V primeru sklenitve neposredne pogodbe za izvajanje
posameznih nalog javne službe s Komunalnim podjetjem
Velenje d.o.o., bodo stroški izvajanja javne službe nižji, kot bi bili,
če bi jih izvajal koncesionar, vzpostavljena javna infrastruktura
bo optimalno izkoriščena.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka
predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka
99. člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in 7/17), odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
V Velenju, 11. 01. 2021
Pripravili:
dr. Boštjan Ferk, l.r.
Rudi Vuzem, l.r.
Bojana Žnider, l.r.
Judita Zager, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Vodja Urada za komunalne dejavnosti:
				
Anton Brodnik, l.r.
"ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r."

pisni odgovori
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ODGOVORI
UPRAVE MESTNE OBČINE VELENJE NA
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN
SVETNIKOV
26. december 2020
Zap. št. 85
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
V zvezi s svetniškimi sredstvi, ki mi jih že več let samovoljno, brez
pravne podlage ne dovolite koristiti mi s tem onemogočate politično
delovanje,
smo na mail dobili tudi tabelo v zvezi s tiskovinami.
Prosim za odgovor, koliko sredstev je MO Velenje potrošila v lanskem
letu za tiskovine, reklamo in marketing vključno z vsemi sredstvi, ki so
se porabila za prireditve.
Glede na to, da so stroški nastajali tudi na drugih proračunskih
porabnikih, prosim, da pridobite informacije tudi od njih.
V tabeli naj bo posebej označeno tiste proračunske porabnike, kjer MOV
prispeva v njihov proračun več kot 50 % njihovega letnega proračuna.
Prosim, da se odgovor pripravi v obliki skupne tabele v programu
Excel:
Po kolonah:
Datum / Proračunski porabnik / Dogodek-Prireditev / Strošek /
Vrednost
ODGOVOR:
Podatke o porabi sredstev na posameznih proračunskih
postavkah lahko pridobite iz Zaključnega računa proračuna
Mestne občine Velenje. Za podatke o ostalih posrednih
uporabnikih, se obrnite na njih.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
7. december 2020
Zap. št. 84
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje
vprašanje:
Kako daleč je projekt tunel Selo (pri Mixu)–konec Konovega (pri
bodočem krožišču tretje razvojne osi, blizu Turna), kdaj bi se naj pričelo
z gradnjo oziroma v kateri fazi je ta projekt?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je novembra 2020 za ta odsek ceste
izdala soglasje k projektnim rešitvam, navedenih v dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek pridobivanja
gradbenega dovoljenja vodi DARS, d. d., in je v teku.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
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