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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 

Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje, št. 4/99 in 6/01)  

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

 
 
1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitva h odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje planske celote 03 v Mestni ob-
èini Velenje (Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevèe)  

2. Sklep o prenehanju mandata èlanu sveta  
3. Sklep o imenovanju èlana Odbora za podroèje gospodarskih javnih služb 
4. Sklep o imenovanju èlana Odbora za okolje in prostor                  
5. Sklep o imenovanju èlana Odbora za gospodarstvo          
6. Sklep o imenovanju èlana Komisije za priznanja  
7. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra  
8. Sklep o brezplaènem prenosu nepremiènine v k.o. Paški Kozjak (Klinc)  
9. Sklep o sofinanciranju investicije – »Knjižnica Velenje«             
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za doloèitev po-

daljšanega obratovalnega èasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se op-
ravlja gostinska dejavnost v Mestni obèini Velenje           

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Velenje             

12. Predlog odloka o spremembi odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni 
obèini Velenje      

13. Predlog odloka o zazidalnem naèrtu Lipa-zahod  
14. Navodilo o obrazcu za dajanje podpore pobudi oz. zahtevi za razpis referen-

duma 
15. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Velenje  
 
                         
 
Številka: 032-01-0003/2003-200                                Župan Mestne obèine Velenje  
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 Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje, 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje št. 4/99, 6/01) in 
31. in 32.  èlena Zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS št. 110/02 ) izdajam 

 SKLEP  
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O  

PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOÈJE  

PLANSKE CELOTE 03 V MESTNI 
OBÈINI VELENJE 

(Krajevna skupnost Plešivec,  
Cirkovce, Paka in Bevèe)  

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spreme m-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za obmoèje planske celote 03 v 
Mestni obèini Velenje (Krajevna skupnost Ple-
šivec, Cirkovce, Paka in Bevèe).  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne ob-
èine Velenje in v prostorih krajevnih skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevèe. Javna raz-
grnitev bo trajala 30 dni od dneva objave tega 
sklepa v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 

 III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vnimi skupnostmi Plešivec, Cirkovce, Paka in 
Bevèe organiziral javno razpravo osnutka odlo-
ka. Datum in mesto javne razprave bosta dolo-
èena naknadno. O tem bodo obèani obvešèeni 
preko medijev javnega obvešèanja ali na kraje-
vno obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je seznani-
ti obèane z vsebino osnutka predlaganega odlo-
ka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali 

dodatne predloge. 
 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 350-03-0005/2001-300 
Datum:  5. 3. 2003                                           
                                                                        
                         
                        Župan Mestne obèine Velenje   
                                            Sreèko MEH, s.r. 

 

 

Župan Mestne obèine Velenje na podlagi IV. odstavka 
47. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 
20/95, 63/95, 73/95-odl.US, 9/96-odl.US, 39/96-odl.US, 
44/96-odl.US, 26/27, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 
12/99-odl.US, 36/99-odl.US, 59/99-odl.US, 70/00, 94/00-
skl.US, 100/00-skl.US, 28/01-odl.US, 87/01, 16/02-skl.
US in 51/02) in I. odstavka 91. èlena Statuta Mestne obèi-
ne Velenje (Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 
4/99, 6/01) sprejema  

N A V O D I L O  
o obrazcu za dajanje podpore pobudi 

oz. zahtevi za razpis referenduma 

 
Dajanje podpore volivcev za razpis referendu-
ma se opravi po obrazcu, ki je predpisan s tem 
navodilom.  
 
Za dajanje podpore se doloèi naslednji obra-
zec: Obrazec Referendum 2003 Podkraj Kav-
èe – Podpora, ki jo da volivec pobudi oz. za h-
tevi za razpis referenduma za delitev KS Pod-
kraj – Kavèe na dve KS in sicer KS Podkraj in 
KS Kavèe. 
 
Volilna pravica volivcev, ki so dali podporo 
pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma za 
delitev KS Podkraj – Kavèe na dve KS in sicer 
KS Podkraj in KS Kavèe, se preveri na podlagi 
volilnega imenika.  
Obrazec je brezplaèen.  
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Rok, da katerega dne so bodo zbirali podpisi pred državnim organom, pristojnim za vodenje evide n-
ce volilne pravice, je do 20.04. 2003.  
 
Številka: 006-03-0002/2002-285 
Datum: 5. 3. 2003                                                                                 Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

                                                                                                Obrazec Referendum 2003 Podkraj Kavèe 
                                                                                                                                                             Podpora volivcev 

PODPORA POBUDI OZ. ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA 
ZA DELITEV KS PODKRAJ – KAVÈE V KS PODKRAJ IN KS KAVÈE 

 
NAVODILO:  

1. Obrazec izpolnite s tiskanimi èrkami  

2. V obrazec obvezno vpišite ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališèa   

3. Obrazec morate podpisati pred pristojnim državnim organom , ki vodi evidenco volilne pravice (UE) 

4. Obrazec oddate predsedniku KS Podkraj - Kavèe  

 

I. Podatki o volivcu: 

 
Ime ______________________ , priimek ___________________________, roj. ______________ , 
 
v _________________________________ , stanujoè v __________________________________ , 
 
ulica ________________________ , hišna št. _______ , obèina ___________________________ , 
 
reg. št. osebne izkaznice* __________________ , izdane v _______________________________ , 
                                                                                                                       (ime obèine) 

   
državljan Republike Slovenije, dajem svojo podporo pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma, na 
katerem se bo postavilo volivcem naslednje vprašanje: 
Ali ste za to, da se naše referendumsko obmoèje deli na dve krajevni skupnosti z  imenom  krajevna  
skupnost Podkraj in krajevna skupnost Kavèe? 
 
V Velenju, dne _________________                               Podpis:   ____________________________ 
                                                                         
*  lahko tudi številka potnega lista ali vozniškega dovolje nja  
 ======================================================================= 

II. Izpolni upravni organ: 
Obrazec je bil dne _________________ podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice,  

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko _______________ . 

                                                                        Žig                   Podpis: ________________________ 
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Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne 
obèine Velenje na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2003 sprejel  

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata èlanu sveta 

 I.  

Zaradi smrti preneha mandat èlanu Sveta Mest-
ne obèine Velenje, Stanislavu Planincu, roj. 
1933, stanujoè Kersnikova 1, Velenje. 

 II.  

Sklep veljati takoj po sprejemu in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 006-07-02/2002-285 
Datum: 5. 3. 2003 
 

  Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

 

Na podlagi 30. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 
9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-
odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 
100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 31. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne obèine Velenje 
na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2003 sprejel  

S K L E P 
o imenovanju èlana odbora za podro-

èje gospodarskih javnih služb  

I.  

Za èlana odbora za podroèje gospodarskih ja v-
nih služb je imenovan: 
Harald KARNER, roj. 1942, Cesta IX/14, Ve-
lenje  

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
 
Številka: 032-14-0001/2002-280 
Datum:   5. 3. 2003 
 
                                                                        

                        Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

 

Na podlagi 30. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 
9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-
odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00,  
100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 31. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne obèine Velenje 
na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2003 sprejel  

S K L E P 
o imenovanju èlana odbora za okolje 

in prostor  

I.  

Za èlana odbora za okolje in prostor je imeno-
van: 
Benjamin STROZAK, roj. 1963, Žarova 16, 
Velenje  

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
 
Številka: 032-16-0001/2002-280 
Datum:   5. 3. 2003 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Na podlagi 30. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 
9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-
odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 
100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 31. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne obèine Velenje 
na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2003 sprejel  

S K L E P 
o imenovanju èlana odbora 

 za gospodarstvo  

I.  

Za èlanico odbora za gospodarstvo je imenova-
na: 
Dragica POVH, roj. 1953, Šalek 86, Velenje     
             

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se ob-
javi v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
 
Številka: 032-13-0001/2002-280 
Datum:   5. 3. 2003 

 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r.  
 
 
 

Na podlagi 30. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US in 
74/98) in 31. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99 in 6/01) je Svet Me-
stne obèine Velenje na svoji 4. seji, dne 4. 3. 2003 sprejel 

S K L E P 
o imenovanju èlana komisije  

za prinanja  

I.  

Za èlana komisije za priznanja je imenovan: 

Marjan GABERŠEK, roj. 1938, Efenkova 4, 
Velenje  

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 032-10-0004/2002-280 
Datum:   5. 3. 2003 

 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r.  
 

 

Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01) in 51. èlena Zakona 
o lokalni samoupravi (UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 
45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-
obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. 
US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-
sklep US in 51/02), je Svet Mestne obèine Velenje na 4. 
seji, dne 4. 3. 2003 sprejel naslednji 

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o. Paški 

Kozjak,  iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št. 670/2, pašnik, v izmeri 
290 m2, ki je vpisana v vl.št. 30, k.o. Paški Ko-
zjak, iz javnega dobra. 
Nepremiènina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne obèine Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 465-05-0001/2003-280           
Datum: 5. 3. 2003  
             

Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r.  
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Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01) in 51. èlena Zakona 
o lokalni samoupravi (UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 
45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-
obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. 
US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-
sklep US in 51/02) Svet Mestne obèine Velenje je na 4. 
seji, dne 4. 3. 2003 sprejel naslednji 

SKLEP 
o brezplaènem prenosu nepremiènine 

v k.o. Paški Kozjak 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje brezpla-
èni prenos nepremiènine parc.št. 670/2, pašnik,  
v izmeri 290 m2.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 465-05-0001/2003-280           
Datum:  5. 3. 2003 
             

Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje, št. 4/99 in 6/01) na 4. seji dne 4. 3. 2003  sprejel  

 SKLEP  
O SOFINANCIRANJU INVESTICI-

JE - »KNJIŽNICA VELENJE« 

 1. 

Mestna obèina Velenje bo sofinancirala nakup 
in ureditev prostorov za knjižnico v Velenju v 
višini razlike potrebnih sredstev glede na odob-
rena sredstva Ministrstva za kulturo.  

  2. 

Sredstva iz 1. toèke bo Mestna obèina Velenje 
zagotovila od leta 2003 dalje. 

 3. 

Skle p o sofinanciranju zaène veljati z dnem 
sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Me-
stne obèine Velenje. 
  
Številka:   660-02-0005/2002-510                                                                       
Datum:     5. 3. 2003                                                                                    
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

 
V skladu z 12. èlenom zakona o gostinstvu (Uradni list 
RS, št. 1/95, 40/99, 36/00), 4. èlena pravilnika o merilih 
za doloèitev obratovalnega èasa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni 
list RS, št. 78/99, 107/00) ter  24. èlena statuta Mestne 
obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) je 
Svet Mestne obèine Velenje na 4. seji dne         4. 3. 2003 
sprejel      

  PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah pravil-
nika o merilih za doloèitev podaljša-
nega obratovalnega èasa gostinskih 

obratov in kmetij, na katerih se opra-
vlja gostinska dejavnost v Mestni ob-

èini Velenje 

 1. èlen 
V pravilniku o merilih za doloèitev podaljšane-
ga obratovalnega èasa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska deja v-
nost v Mestni obèini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 8/00) se  na koncu 
5. èlena doda odstavek: 
 
»Obèinska uprava lahko posameznemu gostin-
skemu obratu izda soglasje za obratovanje v 
daljšem  podaljšanem obratovalnem èasu, kot 
je navedeno v 4. èlenu pravilnika, ki o tem od-
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loèa na podlagi meril iz 3. èlena pravilnika.» 

 2. èlen 

V 11. èlenu se besedilo prve alinee »
upravièenih pritožb bližnjih stanovalcev«  na-
domesti z besedilom »pritožb bližnjih stanova l-
cev evidentiranih in potrjenih s strani Policij-
ske postaje Velenje.« 

 3. èlen 

Te spremembe in dopolnitve pravilnika zaène-
jo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne obèine Velenje. 
 

Številka: 331-0001/2000-432 
Datum:  5. 3. 2003 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) na svoji 4. seji dne 4. 3. 2003 sprejel 

 ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 
ODLOKA O USTANOVITVI  
MLADINSKEGA CENTRA  

VELENJE 
 

 1. èlen 

5. èlen Odloka o Ustanovitvi Mladinskega cen-
tra Velenje (Uradni vestnik MOV, št 14/96) se 
spremeni tako, da se glasi: »Mladinski center 
opravlja naslednje dejavnosti: 
 I/63.30      Storitve potovalnih agencij in  
                  organizatorjev potovanj, s  
                  turizmom povezane dejavnosti,      
                  d.n.  
K/72.60       Druge raèunalniške dejavnosti 
M/80.421    Glasbene in druge umetniške šole  
M/80.422    Drugo izobraževanje  

N/85.32       Socialno varstvo brez nastanitve  
O/91.33       Dejavnost drugih organizacij 
O/92.11       Snemanje filmov in videofilmov 
O/92.20       Radijska in televizijska dejavnost 
O/92.13       Kinematografska dejavnost 
O/92.31       Umetniško ustvarjanje in   
                   poustvarjanje  
O/92.32       Obratovanje objektov za kulturne  
                   prireditve  
O/92.623     Druge športne dejavnosti« 

2. èlen 

 6. èlen  odloka se spremeni tako, da se glasi:  
»Mladinski center ima naslednje organe: 
- svet zavoda  
- poslovodni organ zavoda (direktorja) 
- programski svet« 

3. èlen 

V 9. èlenu odloka se besedilo v naslovu »»B) 
P O S L O V O D N I  S V E T  Z A V O D A  
(UPRAVNIK)« nadomesti z besedilom »B) 
P O S L O V O D N I  S V E T  Z A V O D A  
(DIREKTOR)«. 

 4. èlen 

 9. èlen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Direktor organizira, vodi delo in pos lovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je od-
govoren za zakonitost dela zavoda.« 

 5. èlen 

 10 èlen odloka se spremeni tako, da se glasi:  
»Direktorja imenuje in razrešuje, na podlagi 
javnega razpisa, Svet zavoda Mladinski center 
Velenje. Pred imenovanjem si mora Svet zavo-
da Mladinski center Velenje pridobiti soglasje 
ustanovitelja. 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnju-
je pogoje, doloèene z zakonom in statutom za-
voda.« 

  6. èlen 

13. èlen odloka se spremeni tako, da se glasi: »
Sredstva za delo Mladinskega centra se zagoto-
vijo iz proraèuna Mestne obèine Velenje, na-
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menjena za dejavnost mladih«. 

 7. èlen 

Èrtata se 19. in 20. èlen.  

 8. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 015-02-0002/2002-284 
Datum:  5. 3. 2003 
 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi doloèil Zakona 
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 30/98 in 
67/02) ter na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) na svoji 
4. seji, dne 4. 3. 2002 sprejel 

 ODLOK  
o spremembi Odloka o ureditvi cest-

nega prometa v Mestni obèini Velenje 

   1. èlen 

Spremeni se prvi odstavek 26. èlena Odloka o 
ureditvi cestnega prometa v Mestni obèini Ve-
lenje (Uradni vestnik MOV št.2/2001) tako, da 
se glasi: 
 »(1) Odvoz zapušèenih, pokvarjenih, poškodo-
vanih in nepravilno parkiranih vozil se doloèi z 
odlokom.« 

 2. èlen 

Sprememba odloka zaène veljati dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 015-0002/2003-280 
Datum: 5. 3. 2003 
 

Župan Mestne obèine Velenje  
Sreèko MEH, s.r. 

Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99, 6/01) ter 
23. in 175. èlena Zakona o urejanju prostora ( Uradni list 
RS št. 110/02) je  svet Mestne obèine Velenje na svoji 4. 
seji dne 4. 3. 2003 sprejel 

  ODLOK 
O ZAZIDALNEM  NAÈRTU LIPA-

ZAHOD 

1. SPLOŠNE DOLOÈBE  

 1. èlen 

S tem odlokom se sprejme obèinski lokacijski 
naèrt z naslovom Lokacijski naèrt Lipa – zahod 
( v nadaljnjem besedilu ZN ), ki ga je izdelal 
Studio Perspektiva, Reiter Uroš, univ.dipl.inž.
arh., s.p., Lenartova 32, 2392 Mežica, avgusta 
2002, št. projektne dokumentacije 26/2002-
PIN-ZN. Projekt je v celoti sestavni del tega 
odloka. 

 2. èlen 

Projektna dokumentacija iz 1. èlena tega odlo-
ka vsebuje tekstualni del z obrazložitvijo pred-
videnega posega v prostor in grafiène priloge z 
naslednjo vsebino: 
 
 SPLOŠNI DEL: 
1.   Splošni podatki o investitorju 
2.   Splošni podatki o projektantu 
3.   Priglasitveni list 
4.   Odloèba o opravljanju dejavnosti 
5.  Odloèba o imenovanju odgovornega vodje 

pro jekta 
6.  Izjava o upoštevanju predpisov o požarnem 

varstvu 
7.   Izjava o upoštevanju okoljskih predpisov 
8.   Soglasje investitorja k izdelavi tehniène 
dokumentacije  
 
 UVOD: 
Opredelitev naloge 
 
NASELJE V PROSTORU: 
2.1. Mesto Velenje  
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2.2 »Lipa « - stanovanjsko naselje  
 
ELEMENTI PROSTORSKEGA RAZVOJA, 
ZAKONSKA DOLOÈILA: 
3.1. Prostorske sestavine Dolgoroènega in sre-
dnjeroènega plana MOV 
3.2. PUP 
 
NARAVNE DANOSTI: 
4.1. Lega v prostoru 
4.2  Klimatske lastnosti 
4.3  Geologija  
4.4. Relief 
4.5. Vegetacija  
 
OPREDELITEV OBMOÈJA NOVE ZAZIDA-
VE »LIPA – ZAHOD« 
 
5.1. Opredelitev obmoèja urejanja  
5.2. Inventarizacija parcel in lastništva na ob-
ravnavanem obmoèju 
5.3. Inventarizacija komunalnih vodov na obra-
vnavanem obmoèju 
5.4. Morfološka analiza okoliške grajene struk-
ture 
5.5. Vizualno percepcijska analiza prostora 
5.6. Analiza prometne mreže  
5.7. Izhodišèa in usmeritve za novo zazidavo 
individualnih objektov 
 
URBANISTIÈNA ZASNOVA OBRAVNA-
VANEGA OBMOÈJA: 
6.1. Kompozicijska zasnova  
6.2. Parcelacija  
6.3. Prometna mreža (ceste, poti, dostopi na 
parcelo)  
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFIÈNI DEL: 

3. èlen 

 Odlok o lokacijskem naèrtu doloèa:  
- mejo obmoèja urejanja; 
- namembnost obmoèja; 
- pogoje za urbanistièno in arhitekturno obli-

kovanje  
- pogoje za prometno in komunalno urejanje; 
- druge pogoje za izvedbo posegov v prostor  
- prehodne in konène doloèbe 

2. MEJA OBMOÈJA UREJANJA 

 4. èlen 

Meja obravnavnega obmoèja ZN ( obmoèje 
urejanja S 4/26 ) je prikazana v projektu iz 1. 
in 2. èlena tega odloka, na grafiènih prilogah 
št. 5, 6, 8a, 8b in 9.  

Lastnik parcel na  obravnavanem obmoèju  je 
Mestna obèina Velenje. 

  5. èlen 

Parcele, ki so predmet obdelave so naslednje: 
3315; 3316; 3318/1; 3318/3; 2397/160 in 
3577/4.  

1. 
 

Pregledna situacija 1:5000 

2. Prikaz iz kartografskega dela DDP Velenje 1:5000 

3. Kopija katasterskega naèrta 1:1000 

4. Topografsko katasterski naèrt 1:  500 

5. Opredelitev obmoèja urejanja 1:  500 

6. Inventarizacija parcel in lastništva 1:  500 

7. Obstojeèi komunalni vodi 1:  500 

8a. Situacija gradbenih parcel 1:  500 

8b. Situacija gradbenih parcel 1:  500 

9. Kotirana situacija 1:  500 

10. Zbirna karta komunalnih vodov in naprav 1:  500 

11. Prometna situacija 1:  500 

12. Karakteristièni prerezi terena 1:  500 

13a. Arhitektonsko ureditvena situacija 1:  500 

13b. Arhitektonsko ureditvena situacija 1:  500 

14. Hiša »LIPA1, LIPA2 1:  100 
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Vse parcele so v katastrski obèini Velenje. 

  6. èlen 

Obmoèje nove zazidave je dejansko omejeno s 
cestno strukturo s severne (parcelna št. 3340 k.
o. Velenje) in vzhodne strani (parcelne št. 3317 
k.o. Velenje), z zahodne strani pa teèe pod ob-
moèjem nove zazidave napajalna pot do vele b-
lagovnice in Osnovne šole, zahodni dostop pa 
je po vzpenjajoèi pešpoti. Vse omenjene parce-
le so v lasti Mestne obèine Velenje. 
Prej omenjeni  poti – napajalna oz. dostopna do 
Veleblegovnice in Osnovne šole Gorica 
(parcelna št. 3577/4 k.o. Velenje), ter pešpot 
(parcelna št. 3577/4 k.o. Velenje) pa sta opre-
deljeni kot nepremiènini v splošni rabi. 
 
Na vzhodni strani obravnavanega obmoèja ZN 
je lociran grad Gorica, katerega prostor je že 
precej degradiran – samo stavbišèe ima parcel-
no št. 344 k.o. Velenje. Lastnik stavbišèa - gra-
du s parc.št. 344 k.o. Velenje je Jeschounig Ir-
ma, funkcionalno zemljišèe objekta pa je v la s-
ti MOV  ( parc. št. 3346 k.o. Velenje). Vsa os-
tala zemljišèa na JV stièišèu z novo zazidavo 
so v privatni lasti – fiziène osebe.,  

  
 3. NAMEMBNOST OBMOÈJA   

 7. èlen 

 Namenska raba prostora je opredeljena v pros-
torskem planu Mestne obèine Velenje. Na ob-
moèju obravnave ZN ( obmoèje urejanja S 
4/26) je predvidena gradnja individualnih sta-
novanjskih enodružinskih hiš strnjenega tipa, s 
pripadajoèimi dovoznimi cestami, dovozi in 
vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki je 
razvidna iz grafiènih prilog iz 2. èlena tega od-
loka. 

 8. èlen 

Obmoèje je namenjeno bivanju s potrebnimi 
spremljajoèimi servisnimi programi znotraj ob-
jektov. Znotraj objektov je možno izvajati do-
datne mirne dejavnosti (delo doma), ki ne spre-
minjajo pogojev bivanja bližnjih stanovalcev.  
 

 4. POGOJI ZA URBANISTIÈNO IN  AR-
HITEKTURNO OBLIKOVANJE 

 9. èlen 

Nova zazidava sledi enostavnemu nadaljevanju 
komunikacijske mreže iz katere je speljan tudi 
mrežni sistem parcelacije. Mrežni sistem se 
prilagaja razgibanosti terena in zelenim površi-
nam.  
Pozidava (objekti) so dimenzijsko manjši od 
obstojeèih, pri èemer so možne kombinacije 
dveh tipov s pod variantami glede na konfigu-
racijo terena. Vse variante objektov slonijo na 
istem principu in konceptu: odprtost v jugoza-
hodni del prostora, zaprtost proti severovzho-
du, statiènost komunikacijskega vozla objekta, 
prosta površina in odprtost bivalnega dela. Ob-
lika (variante) izhajajo iz orientacije v prosto-
ru.  
Nove površine za zazidavo se v najveèji možni 
meri prilagajajo obstojeèi konfiguraciji terena 
z najveèjo možno izrabo prostora, za pridobi-
tev maksimalnega števila parcel za gradnjo sta-
novanjskih objektov. Parcele so oblikovane kot 
pasovi, ki so postavljeni pravokotno na teren.  
Po teh izhodišèih je na novo lociranih max.11 
stavbnih parcel v zgoraj definiranem rastru, ki 
sloni na konceptu »mreže – pahljaèe«. 
Sistem parcelacije hkrati omogoèa raznolikost 
parcelne strukture na ta naèin, da sta zasnovana 
dva prostorska vzorca oziroma dva tipa obje k-
tov s èimveèjo intimnostjo zunanjega prostora. 

10. èlen 

 Morfologija objektov in èlenitev prostora 
 morfološka enota LIPA 1:  podolgovate ozke 
in dolge parcele, približnih dim. 14,0 m v širi-
no in minimalnih  dim. 30,0 m v dolžino. Vzo-
rec strnjene pozidave z izkorišèenim zunanjim 
prostorom v globino.  
 
 morfološka enota LIPA 2: širše parcele pribli-
žnih. dim. 20,0 m v dolžino in dim. 30,0 m v 
dolžino. Parcele omogoèajo manj strnjeno zazi-
davo, so nekoliko veèje. 
 
 Za vse morfološke enote je predviden enoten 
stanovansjki objekt (po konceptu), ki je razvit 
v dveh variantah in njegovih podvariantah. Te 
predstavljajo primerno obliko objekta za obra-
vnavane lokacije - rastoèa hiša z razvojem pr o-
grama v etažah (terasasta, pol vkopana grad-
nja).  
Dovozi do predvidenih objektov se vsi priklju-
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èujejo na obstojeèi cestni sistem ( obstojeèa 
cesta na Lipo ) in na novo dovozno cesto, ki 
poteka vzporedno z obstojeèo cesto, na katero 
se tudi prikljuèuje na dveh mestih. Stanovanj-
ski objekti se napajajo iz zgornjega nivoja 
(ceste), kar je razvidno iz grafiènih prilog iz 2. 
èlena tega odloka. 

 11. èlen 

Zele ne površine 
 Z zelenimi površinami se vzpostavi ureditev 
prostora, ki ni usmerjena zgolj v opredelitev 
površin za pozidavo z novimi stanovanjskimi 
objekti. Pri tem je pomembno poudariti, da so 
zelene površine del bivalnega okolja, ki vpliva 
na njegovo kvaliteto in ugodnejši ambient: 
 - potrebno je ohraniti pas obstojeèega drevja 
med obstojeèim delom naselja in med novo za-
zidavo; 
- na robovih lokacije so predvidene površine, 
ki se ne koristijo za pozidavo, temveè kot zele-
ne cenzure med posameznimi prostorskimi ele-
menti;  
- pri posameznih parcelah je gradacija zunanje-
ga prostora definirana na ta naèin: dovozna 
pot, stanovanjski objekt, dvorišèni prostor, ze-
lenica, zelena površina z okrasnim ali sadnim 
drevjem, zelenjavni in sadni vrt, vmes pa so 
posamezni pasovi drevja kot loènice med eno-
tami; 
 - pri zaèetnem urejanju lokacije 
(infrastruktura) je potrebno poudariti, da je bo-
ljše, èe se zasadi veèje število drevja tudi izven 
pasov, ki so definirani kot zelene cezure, in si-
cer na posameznih parcelah. Na ta naèin bo 
vzpostavljeno kvalitetnejše urejanje prostora, 
ki bo vzpostavilo kvaliteten naèin bivanja ob-
stojeèim ter predvsem novim prebivalcem, z 
upoštevanjem principa organizirane gradnje s 
saditvijo drevja kot posameznega kvalitetnega 
elementa. 
 - za površine izven posameznih gradbenih par-
cel, je potrebno izdelati projekt zasaditve zele-
nih površin, zaradi enotnega videza obmoèja 
ZN. 

 12. èlen 

Parcelacija:  
 Sistem parcelacije je razvit na mrežnem siste-
mu, ki se prilagaja infrastrukturi; 
 

 -          V te namene je razvita minimalna - ma-
ksimalna dimenzija površine ene parcele: širina 
14,00 – 20,00 metrov (smer S-J) in dolžina 
30,00 – 35,00 metrov (V-Z); 
Pri predlaganemu sistemu parcelacije je potre-
bno upoštevati urejanje dovozne poti iz lokalne 
ceste, oziroma variante napajanje parcele iz 
zgornjega in osrednjega nivoja; 
Minimalna dolžina dovoza do objekta iz loka l-
ne ceste je 6,00 metrov; 

  13. èlen 

Postavitve objektov na parcele  
Pri izdelavi ZN smo poskušali razvili takšen 
sistem raznolikosti postavitve na parcelo, ki bi 
prepreèil monotonost postavljanja in ponavlja-
nja enakomernega vzorca; 
 -    Pri tem je razvita oblika in tip gradnje sta-

novanjskega objekta z variantami, ki izha-
jajo iz možnih raznolikih potreb bodoèih 
uporabnikov, pri èemer je možna kombina-
cija dveh raznolikih vzorcev, ki temeljijo 
na enakem principu; 

-     Vsi objekti so od izbranega sistema odvisni 
v navezavi na lokalno cesto. Ostali del par-
cele je prepušèen urejanju posameznika, s 
tem, da je definirana gradacija elementov 
zunanjega prostora parcele: dostop, dvoriš-
èe, zelena površina (z okrasnim drevjem), 
ter vrt (sadovnjak) na zadnjem oziroma no-
tranjem delu parcele; 

- Urbanistiène predpostavke, ki so vplivale 
na definicijo oblike parcele in fleksibilnost 
postavitve objekta nanjo so bile naslednje: 
faktor izrabe tal, izrabe zemljišèa, proste 
površine, pogoji o nagnjenosti zemljišèa, o 
osonèenosti in minimalni razdalji med dve-
ma objektoma, številom etaž in izrabo zem-
ljišèa,... 

- Pri predlaganemu sistemu parcelacije je po-
trebno upoštevati urejanje dovozne poti iz 
lokalne ceste, oziroma variante napajanja 
parcele iz zgornjega nivoja; 

- Minimalna dolžina dovoza do objekta iz 
lokalne ceste je 5,00 metrov; 

- Objekti so postavljeni na parcelno mejo. S 
tem je omogoèen veèji privatni prostor vsa-
ke posamezne enote; 

 14. èlen 

Oblikovanje volumnov stanovanjskih objektov 
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Odvisno od dejavnikov, ki upoštevajo nov na-
èin bivanja, se spreminja tudi sistem parcelaci-
je fleksibilnost) kot tudi postavitev objektov in 
njih dimenzija na parcelo in od vsega tega je 
odvisna tudi nova tipologija objektov ter grad-
nje v prostoru, ki upošteva logiko tehnologije 
in oblikovanja objektov z novimi materiali. 
- Razvita je oblika in tip gradnje stanovanj-

skega objekta, ki sloni na sledeèem koncep-
tu: objekt je sestavljen iz dveh enot, iz ko-
munikacijskega jedra z vsemi inštalacijami 
ter iz odprtega fleksibilnega volumna z vse-
mi bivalnimi prostori. Ta koncept se izraža 
tudi v vzpostavljenem naèinu gradnje: ko-
munikacijski del je fiksno grajen, bivalni del 
pa je lahko montažen; 

- Oblikovanje volumna je dimenzijsko omeje-
no in sicer: glede na rastre parcel, v grafiè-
nih podlogah so prikazani maksimalni možni 
tlorisni gabariti tipa hiše »LIPA 1«, in  »
LIPA  2«. 

- Višina objekta je definirana kot (K) + P + 1 
odvisno od variante. Objekte je možno delno 
ali v celoti podkletiti (odvisno od konfigura-
cije terena).  

- Arhitekturni elementi, materiali, detajli in 
barve (strukture) bodo v kontekstu modernih 
materialov, kot so beton-opeka, les-steklo.  

- Strehe obeh tipov hiš »LIPA 1« in »LIPA 2« 
so izvedeni v sistemu ravne strehe, ali v mi-
nimalnem dvokapnem naklonu  (max. na-
klon 5°). V kolikor se strešina izvede v dvo-
kapni izvedbi, jo je potrebno pokriti s ploèe-
vino. Nadalje je potrebno izvesti fasadno ati-
ko, za katero se skrije strešina. Smer sleme-
na poteka v vzdolžni smeri objekta. 

 

Kljub izpostavljeni raznolikosti, ki omogoèa 
stopnjo individualnosti vsakega posameznika, 
pa zazidava zahteva enotno organizirano grad-
njo na nivoju urbanizma in arhitekture. 
 
Osonèenje  
Lokacija parcel je ugodna z vidika pasivnega 
ogrevanja, ker so lete locirane na zahodni stra-
ni poboèja, zato je veèina steklenih površin us-
merjenih na zahodno stran, saj je ta najbolj 
ugodna glede kolièine sonène svetlobe. 
 
Narava 
Objekt so zasnovani na ta naèin, da vkljuèujejo 

glavni prostorski element  t.j. naravo. Iz obje k-
ta in njegove okolice so omogoèeni pogledi na 
vse prostorsko zanimive lokacije, predvsem 
proti zahodu.  
 
Oblika  
V skladu z urbanistiènimi izhodišèi in koncep-
tom poselitve novega obmoèja sta oba tipa ob-
jektov podolgovate oblike. Sestavljena iz jedra 
in lamele, kjer so razporejeni bivalni in spalni 
prostori. Objekte je možno tlorisno skrajšati  in 
s tem odvzemati-manjšati prostore. Dovoljene 
tlorisne tolerance so  -2,00 m.  
 
Materiali 
Izbrani so tisti materiali, ki najbolj upoštevajo 
naslednjo dvojnost: narava-tehnologija. V ta 
namen je za fasado izbrana kombinacija lesa in 
betona (kamen ali opeka), kar po eni strani 
omogoèa pristen stik z naravo, po drugi strani 
pa ponazarja poseg bivanja v danem prostoru. 
Spodnji del hiše je iz betona, kamnit ali ope-
èen, kar daje stik s tlemi in obèutek stabilnosti.  
 
Konstrukcija  
Objekti bodo grajeni iz naravnih materialov. 
Jedro objekta bo grajeno iz litega betona , ali 
opeke, lahko obzidano s kamnom ali pa izvede-
no v vidnem betonu. Etaža objekta se lahko iz-
vede v montažni izvedbi v jekleni konstrukciji 
in lesenimi montažnimi polnili, možna pa je 
tudi klasièna izvedba celotnega objekta. 
Zahodna fasada je poveèini odprta zaradi opti-
malne izrabe sonène energije. Zaradi velikih 
steklenih površin se na teh predelih fasad na-
mestijo žaluzije zaradi toplega popoldanskega 
poletnega sonca. 
 
Analiza prostorov 
V pritlièju objektov, ki so dostopni iz zgornje 
strani se nahajajo bivalni prostori in garaže, v 
etažah pa so urejeni spalni prostori, z manjšim 
veènamenskim bivalnim prostorom.  

5. POGOJI ZA PROMETNO IN KOM U-
NAZNO UREJANJE 

 15. èlen 

Prometna ureditev 
Obstojeèe dovozne ceste predstavljajo izho-
dišèno ogrodje, na katerem se izgradi in 
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uredi prometna mreža na obravnavanem ob-
moèju; 
Nova dovozna cesta kot nadaljevanje obsto-
jeèe mora predvsem uskladiti potrebe po 
dostopnosti do novih stanovanjskih enot, 
znotraj obstojeèe strukture in le -to nadgra-
diti z novimi elementi in smermi, ki pove-
žejo celoto v homogeno obmoèje (avto, pe-
šec, kolesar,...). 
Nova infrastrukturna mreža je vzpostavlje-
na na osnovi nadgradnje obstojeèe - nada l-
jevanje ceste. Vsa potrebna komunalna in-
frastruktura se mora dograditi.  
Vse nove stavbne parcele so tako orientira-
ne, da se napajajo iz obstojeèe ceste na Li-
po ali nove dovozne ceste, ki poteka vzpo-
redno z obstojeèo cesto na Lipo, na katero 
se tudi prikljuèuje na dveh mestih.  
Dimenzije nove dovozne ceste za dvosmer-
ni promet so naslednje: širina cestišèa do-
vozne ceste je 5,50 m ( 2 x 2,75 m) z enos-
transkim ploènikom za pešce širine 1,50 m. 
Dostopi na posamezno gradbeno parcelo so 
izvedeni iz obstojeèe ceste na lipo in iz no-
ve dovozne  ceste. 
Parkirišèa za stanovanjske objekte se uredi-
jo individualno na posameznih parcelah ob 
dostopih iz  dovozne ceste. 

 16. èlen 

Obstojeèe pešpoti se ohranjajo, dodatno se 
izvede peš komunikacija na osrednjem pre-
delu predvidene zazidave, ki povezuje spo-
dnjo linijo zazidave z zgornjo. Dodatno se 
izvede enostranski ploènik ob cesti na Lipo.  
Predvidena je rekonstrukcija obstojeèe peš 
povezave , ki poteka od ceste na Lipo do 
Osnovne šole Gorica oziroma do veleblago-
vnice na Gorici. 

 17. èlen 

Kanalizacijsko omrežje  
V obmoèju predvidene zazidave je potrebno 
izvesti kanalizacijo v loèenem sistemu.  
Na fekalno kanalizacijo se morajo prikljuè i-
ti vsi predvideni objekti. Strešne in površin-
ske vode bodo vodene v meteorno kanaliza-
cijo. Pri prikljuèitvi na obstojeèe kanaliza-
cijsko omrežje je potrebno upoštevati pogo-
je upravljavca kanalizacijskega omrežja. 

 18. èlen 

Vodovodno omrežje  
 Predvidena zazidava se poveže s obstojeèim 
vodovodnim omrežjem iz obstojeèe zazidave, 
skladno s pogoji upravljavca vodovodnega om-
režja. 

 19. èlen 

Toplovodno omrežje  
 Predvidena zazidava se poveže s obstojeèim 
toplovodnim omrežjem iz obstojeèe zazidave, 
skladno s pogoji upravljavca toplovodnega 
omrežja. 

 20. èlen 

Nizkonapetostno (NN) elektrièno omrežje  
Predvidena zazidava se poveže s obstojeèim 
nizkonapetostnim omrežjem iz obstojeèe zazi-
dave, skladno s pogoji upravljavca elektriène-
ga omrežja. 
Napajanje je predvideti v celoti z zemeljskimi 
kabli. 

 21. èlen 

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske te-
levizije  
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske tele-
vizije na obmoèju zazidave ni izvedeno. Prik-
ljuèitev predvidenih objektov na ta omrežja bo 
možna na osnovi ustrezne tehniène rešitve, 
projekta za izvedbo in poveèanje kapacitet 
omrežja iz katerega se bo novo obmoèje zazi-
dave napajalo.  
Namešèanje satelitskih anten ni dovoljeno.  

  22. èlen 

Odpadki 
Komunalni odpadki se bodo odvažali na depo-
nijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje 
odpadkov so tipske, namešèene ob objektih. 
Posode za odpadke morajo biti dostopni z vo-
zilom za odvoz odpadkov. Loèeno zbiranje 
odpadkov bo izvedeno skladno s konceptom 
loèenega zbiranja odpadkov za celotno Mest-
no obèino Velenje. 

 23. èlen 

Tolerance pri urejanju prometa, komunal-
ne in energetske infrastrukture  



Uradni vestnik Mestne obèine Velenje 

stran 14 - številka  2 URADNI VESTNIK MESTNE OBÈINE VELENJE 5. marec 2003 

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnih 
objektov in naprav so za zagotovitev optima l-
nih rešitev dopustne smiselne in utemeljene 
tolerance v poteku tras in njihovem dimenzio-
niranju, ki pa morajo biti skladne z ureditvijo 
celotnega obmoèja in s pogoji upravljalcev po-
sameznih komunalnih vodov in naprav. 

6. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSE-
GOV V PROSTOR 

 24. èlen 

Za nadaljnje urejanje skladno s tem ZN je pot-
rebno izdelati projekte zunanje ureditve javnih 
in poljavnih površin in celotne komunalne in-
frastrukture. 

25. èlen 

Gradbene parcele 
Naèrt gradbenih parcel je razviden iz grafiènih 
prilog št. 8a in 8b iz 2. èlena tega odloka, kar 
omogoèa dva naèina parcelacije oz. doloèitve 
gradbenih parcel na zahodnem nizu objektov. 
Kombinacija  obeh naèinov doloèitve gradbe-
nih parcel ni možna. 

 26. èlen 

Obravnavane površine  se smejo koristiti le za 
namene opredeljene v ZN. Izvedba vrtov na 
zemljišèih izven gradbenih parcel na obmoèju 
ZN ni dopustna. 

  27. èlen 

Etapnost izgradnje  ZN  
Predvidena je izgradnja v eni etapi, za celoten 
kompleks ZN. Izjemoma je dopustna samostoj-
na izgradnja ( samostojna etapa ) za objekta L 
in M ( dvojèek). Predlagamo organizirano gra-
dnjo predvidenih objektov  po ZN, kot komple-
ksa v celoti, v enotnem èasovnem obdobju.  

  28. èlen 

Tolerance 
Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je 
potrebno pogoje tega ZN v celoti upoštevati. 
Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja 
kakovosti okolja, razen èe ni s tem odlokom 
drugaèe predpisano. Dopustna so manjša smi-
selna odstopanja glede toleranc, vendar le ob 
predhodnem soglasju Urada za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje. 

 29. èlen 

Poleg doloèil tega odloka je potrebno pri izgra-
dnji vseh predvidenih objektov in komunalnih 
naprav na obmoèju ZN, upoštevati vse dodatne 
pogoje in soglasja upravljalcev vseh komuna l-
nih vodov in naprav, ki potekajo preko obmoè-
ja ZN. Pogoje in soglasja je potrebno pridobiti 
na projektno dokumentacijo  predvidenih obje-
ktov in komunalnih vodov in naprav.  
 

7.  PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE 

 30. èlen 

Za vse predvidene objekte je potrebno izdelati 
zakonsko predpisano projektno dokumentacijo, 
na katero mora biti obvezno izdano soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne obèine Vele-
nje. 

 31. èlen 

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati do-
loèila PUP za Gorico ( Uradni vestnik Mestne 
obèine Velenje št. 4/99 in 1/02 ) za obmoèje 
urejanja S 4/26.  

 32. èlen 

Celoten projekt o ZN iz 1. in 2. èlena tega od-
loka je na vpogled na Uradu za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje  ter na Upravni eno-
ti Velenje. 

 33. èlen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe Republike Slove-
nije.  

 34. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
 
Številka: 350-03-0008/2002-300 
Datum:   5. 3. 2003 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 



Uradni vestnik Mestne obèine Velenje 

Številka 2 — stran 15 URADNI VESTNIK MESTNE OBÈINE VELENJE 5. marec 2003 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi 56. èlena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 
56/92, 42/94-odl.US, 41/99 in 56/01) in pete alinee 32. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Me-
stne obèine Velenje, št.4/99) na 4. seji dne 4. 3. 2003 
sprejela naslednje  

MNENJE 
k imenovanju direktorice Centra za 

socialno delo Velenje 

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno/negativno mnenje 
lokalne skupnosti k imenovanju direktorice 
Centra za socialno delo Velenje, gospe Jelke 
FUŽIR, stanujoèe Stantetova ulica 6, Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu Sve-
ta Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 103-01-02/2003-284 
Datum:    5. 3. 2003 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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OBÈINA ŠMARTNO OB 
PAKI 

 

Obèina Šmartno ob Paki—ŽUPAN 

 
Na podlagi 121. èlena Statuta obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/1-99) 

OBJAVLJAM 
naslednje akte Obèine  

Šmartno ob Paki  
 
 
1. Sklep o skupnem elektronskem naslovu  
2. Sklep o imenovanju obèinske volilne komi-

sije obèine Šmartno ob Paki 
3. Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisije 

za odlikovanja, priznanja in nagrade  
  
 
 
 
Na podlagi 5. èlena Uredbe o poslovanju organov javne 
uprave z dokumentnim gradivom (Uradni list RS, št. 
91/01) izdajam  

S K L E P  
O SKUPNEM ELEKTRONSKEM  

NASLOVU 
 
Uradni  elektronski  poštni naslov  Obèine 
Šmartno ob Paki je : obcina.smartno@siol.net 
 
Sporoèila sprejema finanèni referent. 
 
 
Številka: 032-01-10/03   
Datum: 3.3. 2003 

 
Župan Obèine Šmartno ob Paki  

Alojz Podgoršek, s.r.                                                                      

 

Na podlagi  38.  èlena Zakona o lokalnih volitvah   (UL 
RS št. 72/93,7/94, 33/94, 61/95 in 51/02) in  10. èlena 
Statuta Obèine Šmartno ob Paki  ( Uradni vestnik MOV, 
št. 4/1  1999 ) je Svet  Obèine Šmartno ob Paki  na svoji  
seji  dne  3.3.2003   sprejel         

SKLEP  
o imenovanju obèinske volilne komi-

sije obèine Šmartno ob Paki 

      1. 

V  Obèinsko volilno  komisijo  Obèine Šmart-
no  ob Paki  so imenovani : 
 
1. Za predsednico :  Anita GRM, roj. 1952, sta-
nujoèa Maderjeva 7, Velenje  
za namestnico predsednice : Katja Berdnik, roj. 
1976, stanujoèa Reèica ob Paki 29b 
 
2. Za èlana: Drago KOVAÈ, roj. 1970, stanu-
joè Šmartno ob Paki  73 
za namestnico èlana :  Irena Pinteriè , roj. 1961 
stan. Mali Vrh  6 b 

 
3. Za èlanico : Erika Ažman, roj. 1955, stan. 
Šmartno ob Paki 123/a  
za namestnico èlanice: Mateja Avberšek, roj. 
1983, Gavce 49b 

 
4. Za èlanico : Jožica Pirc, roj. 1949, stan. Re-
èica ob Paki 80         
za namestnico èlanice: Pavla Semprimožnik, 
roj. 1943, Skorno 7                                              

2.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejetja in se 
objavi  v Uradnem vestniku  Mestne obèine 
Velenje.  

 
Številka : 032-03-05/03 
Datum :    3. 3.  2003 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki  
Alojz Podgoršek, s.r. 
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Svet Obèine Šmartno ob Paki je  na podlagi 30. èlena  
Zakona o lokalni  samoupravi  ( Uradni  list RS, št. 72/93, 
6/94 odl US, 45/94- odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95- obvezna razlaga , 73/95 odl. US, 9/96 -odl. US 
44/96 odl.US,26/97, 70/97,10/98 ,68/98-odl. US, 
74/98,12/99 -odl.US,59/99-odl.US,70/00,100/00-sklep 
US,87/01,16/02-sklep US in  51/02) in  25. èlena Statuta 
Obèine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št.  4/1 – 
1999. ) na svoji  seji  dne  27. 1. 2003  in  3.3.2003   spre-
jel naslednji                                                                         

S K L E P               
 O  USTANOVITVI  IN   IMENOVANJU 
KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA ,  PRIZ-

NANJA IN NAGRADE       

I. 
Ustanovi se Komisija za odlikovanja, priznanja 
in nagrade.   

II.    

V komisijo za odlikovanja, priznanja in nagra-
de  so imenovani: 
1. Darko Pokleka, Slatina 16b    
            - za predsednika  
2. Erika Ažman, Šmartno ob Paki 123a   
            - za èlana  
3. Ivan Goriènik,  Reèica ob Paki 4            
            - za èlana  
4. Ivan Kolar,  Veliki vrh 20                        
            - za èlana  
5. Bojan  Prašnikar, Šmartno ob Paki  60     
            - za èlana  

II.  
Naloge komisije so doloèene z odlokom o priz-
nanjah in nagradah  Obèine Šmartno ob Paki.  

III.  

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v U-
radnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
                                                                                                                                                               
Štev.:  003-03 -04/ 03 
Datum:   3.3.2003    
 
 

                        Župan Obèine Šmartno ob Paki  
Alojz Podgoršek, s.r.                                                                      
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