
31. 12. 2003 �tevilka: 15/2003 Leto: XXVIII 
ISSN 1318-1327 

Mestna občina Velenje - �UPAN 
 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, �t. 4/99, 6/01 in 14/03) 
 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 
1. Sklep o prodaji eta�ne lastnine � stanovanje (Fink�t) 
2. Sklep o prodaji eta�ne lastnine � stanovanje (Gostečnik) 
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze iz javnega dobra 
4. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Laze 
5. Sklep o pristopu k novelaciji Energetskega koncepta Mestne občine Vele-

nje 
6. Sklep o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje 
7. Odlok o zazidalnem načrtu LIPA - vzhod 
8. Okvirni programa dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2004 
9. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnega načrtu �alek � 

območje Kavčič 
 

 
 
 

 
 

 

 
�tevilka: 032-01-0003/2003-200             �upan Mestne občine Velenje 
Datum:  31. 12. 2003                                 Srečko MEH, s.r 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51.člena Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 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) ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, �t. 4/99 
in 6/01) na 11. seji, dne 16. 12. 2003 sprejel 

S K L E P 
o prodaji eta�ne lastnine - stanovanje                                                      

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
garsonjere �tevilka 11 v 3. nadstropju stano-
vanjskega objekta Tom�ičeva cesta 5, Velenje,  
parcelna �t. 25697/1 , vpisane v vlo�ku �t. 700, 
k.o. Velenje,  v skupni izmeri 27,30 m2  kupcu 
ga. Metodi Fink�t. 

2.                                                                

Ta sklep začne veljati  dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 360-03-0380/2003-283 
Datum:   31. 12. 2003                                                                                                          
 

�upan Mestne občine Velenje                                                                                                           
Srečko Meh, s.r.                                                                                   

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51.člena Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 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) ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, �t. 4/99 
in 6/01) na 11. seji, dne 16.12.2003  sprejel 

S K L E P 
o prodaji eta�ne lastnine - stanovanje                            

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
trosobnega stanovanja �tevilka 13, v 4. nad-
stropju stanovanjskega objekta �alek 98, Vele-
nje,  parcelna �t. 372, vpisana v vlo�ku �t. 
2328, k.o. Velenje,  v skupni izmeri 69,95 m2,  
kupcu Dragu Gostečniku. 

2.                                                               

Ta sklep začne veljati  dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka:360-03-0373/2003-283 
Datum: 31. 12. 2003                                                                   
 

�upan Mestne občine Velenje                         
Srečko Meh, s.r.    
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS �t. 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), na 11. seji, dne 16. 12. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o.Laze iz 

javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.�t.  1390/2, pot, v  izmeri 
15 m2, ki je vpisana v vl.�t.seznam , k.o. Laze 
iz javnega dobra. 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0051/2003-280  
Datum:  31. 12. 2003  
 

�upan Mestne  občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 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  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 
4/99,6/01) na 11, seji, dne 16. 12. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji  nepremičnin v k.o. Laze 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
nepremičnine parc.�t. 1390/2, pot,  v izmeri 15 
m2, ki je vpisana v vl.�t. seznam , k.o. Laze 
kupcu Schwarzenstein d.o.o., Trubarjeva 50, 
Ljubljana.  

 

2. 

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 465-05-0051/2003-280 
Datum:  31. 12. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.  
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 66. člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, �t.79/99, 8/00, 52/02, 
110/02 in 50/03) ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 4/99 in 6/01) na 
11. seji dne 16. 12. 2003 sprejel  

SKLEP 
o pristopu k novelaciji Energetskega 

koncepta Mestne občine Velenje 

I. 

Svet Mestne občine Velenje pristopa k novela-
ciji Energetskega koncepta Mestne občine 
Velenje. 

II. 

Svet Mestne občine Velenje poobla�ča �upana 
občine, da prenese vodenje in izvajanje proje-
kta na Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., 
Koro�ka cesta 37/b, 3320 Velenje in da sode-
luje v vseh nadaljnjih postopkih. 

III. 

Svet Mestne občine Velenje od �upana zahte-
va, da ga seznanja s potekom aktivnosti in da 
enkrat letno pripravi pisno poročilo o napredo-
vanju del. 

IV. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
 
�tevilka: 352-04-0002/2003-230 
Datum:  31. 12. 2003 
 

                                                                                                       
�upan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, �t. 12/96, 44/00, 78/03, 
113/03), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih star�ev za programe v vrtcih (Uradni list RS �t. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 
102/00 in 92/02), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno slu�bo 
(Uradni list RS �t. 97/03), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, �t. 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 24. čle-
na statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, �t. 4/99 in 6/01) na 11. seji, dne 16. 12. 2003 
sprejel 

S K L E P 
o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje 

I. 

Ekonomske cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih zna�ajo: 
 
Programi in oddelki    Predlog povi�anja v %  Cene programov 
           
Dnevni program prvega starostnega obdobja  16,76%   90.017,00SIT  
(za star�e dovoljen dvig)    10,00%             (84.806,00 SIT) 
Kombinirani oddelek       7,45%   73.383,00 SIT 
Dnevni program drugega starostnega obdobja    2,04%   69.690,00 SIT 
Poldnevni program drugega starostnega obdobja   6,76%   54.109,00 SIT 
Kraj�i programi     13,93%   21.478,00 SIT 
(za star�e dovoljen dvig)    10,00%             (20.737,00 SIT) 
Razvojni oddelek       5,62%                         225.769,00 SIT 
 

II. 

Star�i lahko v Vrtcu Velenje uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 
koledarskih dni enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta in jo plačajo v vi�ini 25% od pla-
čila, ki jim je določen z odločbo o vi�ini plačila za program vrtca.  

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa 
se pričnejo uporabljati od 1.1.2004 dalje. 
 
�tevilka: 640-01-06/2003-530 
Datum:  31. 12. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. in 175. 
člena Zakona o urejanju prostora ( Uradni list RS �t. 
110/2, 8/03 in 58/03) in 24 člena Statuta Mestne občine 
Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje �t. 4/99 in 6/01) na  
11. seji, dne 16. 12. 2003 sprejel 

ODLOK 
o zazidalnem načrtu Lipa - vzhod 

 
SPLO�NE DOLOČBE 

1. člen  

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt z 
naslovom ZAZIDALNI NAČRT LIPA - 
VZHOD (v nadaljnjem besedilu ZN), ki ga je 
izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, 
Velenje v juniju 2003, �t. projekta Pia-
no/28/2002-ZN-O. Projekt je v celoti sestavni 
del tega odloka.  
 
I. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE 

2. člen  

Območje obravnave ZN obsega območje ure-
janja S4/27. 
 
Območje obravnave je prikazano v grafičnih 
prilogah  ZN ( list �t.1) iz 1. člena tega odloka. 

3. člen  

Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog 
ZN iz 1. člena tega odloka.  
 
Območje obravnave le�i na območju katastrs-
ke občine Velenje (k.o. 964) in vključuje v 
celoti parcele 2397/2, 2397/198, 3341/1, 
3341/2, 3341/3, 3341/31, 3341/32, 3341/42, 
3353, 3354/1, 3354/3, 3356/1, 3358/1, 3358/4, 
3358/5, 3360/2, 3361/3, 3361/4, 3362/2, 
3577/1, 3588/4, 3588/8, 3588/9, 3588/10, 
3588/18, 3588/19, 3588/2 in del parcele 
3341/18. 
 
 
 
 

II. NAMEMBNOST OBMOČJA  IN PRO-
GRAMSKA ZASNOVA 

4. člen  

Namenska raba prostora je stanovanjska raba 
nizke do srednje gostote z vsemi potrebnimi 
ureditvami ter ureditve poslovnega objekta na 
območju za obstoječo bencinsko črpalko ob 
cesti Velenje- Arja vas.  

5. člen  

Stanovanjska raba je izvedena v treh program-
skih sklopih: 
- obstoječi stanovanjski objekti, 
- zgornji niz stanovanjskih objektov in 
- spodnji niz stanovanjskih objektov. 
 
Na ju�ni strani območja je predvidena izgrad-
nja poslovno storitvenega območja, ki vključu-
je obstoječi objekt s  stanovanjskim in poslov-
no - gostinskim programom, obstoječi bencin-
ski servis ter nov poslovni objekt. 
 
 
III. POGOJI ZA CELOVITO UREJANJE 
PROSTORA 
 
A. PROSTORSKI POGOJI  
(POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJIN-
SKO  IN ARHITEKTURNO OBLIKOVAN-
JE IN UREJANJE) 
 
A/1. URBANISTIČNI KONCEPT UREJA-
NJA PROSTORA 

6. člen  

Območje predvidene pozidave tvori ozka doli-
na, z izrazito orientacijo SV � JZ, njene robo-
ve pa predstavljajo gozd na vzhodu in jugoza-
hodu ter območja visoke poselitvene gostote 
na severu in nizke poselitvene gostote na 
zahodu . 
 
V obstoječe območje se posega z novo uredit-
veno zasnovo: večje območje namenjeno sta-
novanjski gradnji nizke gostote, cesta, ki 
območje pove�e z mestom in dr�avno cesto G 
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01-4  Velenje - Celje, večji javni objekt ob 
navezavi na dr�avno cesto ter vmesne urejene 
javne zelene povr�ine. 
 
Pozidava se, v skladu z najugodnej�im osonče-
njem, naklonom terena ter v soodvisnosti z 
novimi infrastrukturnimi ureditvami, umesti v 
zahodno pobočje doline. Členjenost terena 
pogojuje nastanek dveh ločenih sklopov pozi-
dave, manj�ega severno in večjega ju�no le�e-
čega območja pozidave. 
 
Pasovi pozidave se izmenjujejo s pasovi napa-
jalnih cest ter zelenimi pasovi. Zeleni pasovi 
predstavljajo sredstvo izolacije med objekti in 
cesto ter prostor proti kateremu se odpirajo 
notranji bivalni prostori. Umestitev objektov v 
pasove zagotavlja najugodnej�e osončenje le 
teh ter intimnost bivanja v zelenju. 
 
Princip razpr�enosti, ki je dose�en z zamiki v 
vzdol�ni in prečni smeri omogoča zasnovo 
zunanjih bivalnih povr�in brez motečih pogle-
dov med sosednjimi parcelami in delovanje 
celotne soseske kot sklop individualnih objek-
tov v intenzivno ozelenjeni krajini. 
 
K dodatni kvaliteti bivanja na nivoju soseske 
vpliva tudi zasnova objektov: zunanji gabariti 
in zasnova teras. Oblika streh povečujejo raz-
mike in preprečujejo neugodno osenčenje 
posameznih parcel. 
 
A/2. KONCEPT ZASNOVE ARHITEK-
TURNIH ELEMENTOV 

7. člen  

 
Zasnova  pozidave 
V severno območje poselitve se umestijo obje-
kti tipa 1 (T1). Objekti se umikajo proti zahod-
nim mejam obravnavanega območja, saj le�ijo 
vzhodni deli pripadajočih parcel na novo nas-
talem, te�je zazidljivem nasipu ceste. Objekti 
so napajani z nove glavne ceste s spodnje stra-
ni. 
 
V ju�no območje so objekti ume�čeni v pros-
tor v treh vrstah. Zgornja vrsta objektov (T2 ) 

je napajana iz obstoječe ceste vzhodno od pre-
dvidenih objektov. Srednja in spodnja vrsto 
objektov (T1) je  napajana od spodaj, srednja 
vrsta iz nove napajalne ceste, spodnja vrsta pa 
iz nove glavne ceste. 
 
Izolacijo med cestami in zasebnimi parcelami 
predstavljajo zeleni pasovi ob cestah in indivi-
dualne ureditve zelenja znotraj parcel. 
 
 
NOVE GRAJENE TIPOLOGIJE  
 
Prostostoječe enodru�inske tipologije 

8. člen  

Objekti in njegova zelena okolica predstavlja-
jo nedeljivo vizualno in funkcijsko celoto. 
Zasnova posameznih parcel kot skupek zelenih 
in grajenih prvin zagotavlja kvaliteto bivanja 
na nivoju individualne enote in na nivoju sose-
ske. 
 
Zasnova in izvedba objektov in njihove okoli-
ce zagotavlja visoke kvaliteto bivanja: nepos-
reden stik med notranjimi bivalnimi prostori in 
zeleno okolico, kvalitetne poglede, optimalno 
osončenost, zasebnost bivanja na prostem, 
veliko količino zelenja kot sredstvo izolacije 
in prostor orientacije. Gabariti objektov omo-
gočajo smiselno izrabo vseh eta�, glede na nji-
hovo orientacijo in povezavo z zunanjim pros-
torom. 
 
Severne fasade objektov so slepe, s tem omo-
gočimo zasebnost in varnost pred pogledi za 
zunanjo bivalno povr�ino na ju�ni strani sose-
dnjega objekta. 
 
Terasa predstavlja edini ravni zunanji bivalni 
prostor in ni nadkrita, razen znotraj gabaritov 
nadstre�ka. Uredi se jo lahko kot tlakovano 
povr�ino ali ozelenjeno streho.  
 
Zgornja eta�a objektov ima neposredno pove-
zavo s teraso na jugu in zelenim pasom na 
zahodu, kar omogoča optimalno osončenje, 
proti vzhodu ima razgled na gozd. Primerna je 
za umestitev dnevnih bivalnih prostorov 
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(kuhinja, jedilnica, dnevna soba, sanitarije, 
utility), kot alternativa se lahko v zgornjo eta-
�o umesti kabinet, shrambo, igralno sobo za 
otroke z neposredno navezavo na teraso�  
 
Spodnja, polvkopana terasa ima neposreden 
stik z zelenim pasom na vzhodu. Svetli deli so 
primerni za umestitev spalnic, �tudijskih sob, 
delavnic, temni prostori pa za kleti, servisne 
prostore, savne.  
 
Zaradi neposrednega stika obeh eta� z vrtom 
se lahko zasnuje dva ločena vhoda in dve loče-
ni funkcionalni enoti (dve manj�i stanovanji, 
soba za podnajemnika, delo na domu,�). 
 
Oblikovanje objektov in uporaba materialov je 
v največji meri prepu�čena odločitvi projek-
tanta arhitekture. Pri načrtovanju pa je potreb-
no strogo upo�tevati elemente, ki presegajo 
individualne interese lastnika posamezne par-
cele in zagotavljajo kvaliteto bivanja na nivoju 
soseske: gabarite objektov, nadstre�kov in 
teras, najmanj�e odmike od parcelnih meja in 
obliko strehe (ravna in dvokapna do 30 stopinj 
naklona). 
 
Zasnova zelene okolice intenzivira kvaliteto 
bivanja na nivoju individualne enote in soses-
ke. Vzhodni in zahodni pas slu�ita kot pas izo-
lacije proti cesti in sosednji parceli in prostor 
odpiranja posameznih eta�. Znotraj njiju se, 
glede na smer dostopa uredi  prostor pred 
gara�o (izravna), v topografijo preostalega 
dela pasov ne posegamo. Pas lahko intenzivno 
ozelenimo, tlakuje se samo prostor pred gara-
�o. 
 
V ju�ni izolacijski pas posegamo z manj�imi 
spremembami terena (brez gradbenih pose-
gov), pas predvsem intenzivno ozelenimo. 
 
Uredi se lahko tudi ozka dostopna pot okoli 
celotnega objekta. 

9. člen  

Prostostoječa enodru�inska hi�a na pobočju 
T1 
Objekt se nave�e na cesto s spodnje strani. 
Gara�a je v spodnji vkopani eta�i, kleti. Pred 

gara�o zasnujemo raven predprostor, sicer je 
klet popolnoma vkopana. Preostale prostore 
kleti uporabimo za shrambe. Druga eta�a je 
polvkopana in se odpira proti vzhodnem zele-
nem pasu, primerna je za umestitev spalnih, 
delovnih in servisnih prostorov ter shramb. V 
zgornji eta�i z neposredno navezavo na teraso 
in zahodni zeleni pas zasnujemo dnevne bival-
ne prostore. 
 
Okolico objekta predstavlja gosta ozelenitev 
vzporednih izolacijskih pasov in izravnan tla-
kovan dovoz s spodnje strani. 
 
Eta�nost: K+P+1 (M - izjemoma) 
Tlorisni gabarit objekta: 14x7 m 
Tlorisni gabarit terase: 5x7 m 
Tolerance tlorisnih mer: kraj�a stranica +/-1 
m, dalj�a stranica �1 m (zakoličbene točka 
objekta je fiksna) 
Povr�ina parcele: od 580 m2 do 1100 m2 
Bruto povr�ina objekta: 346,5 m2 
Neto povr�ina objekta: 277,5 m2 
Povr�ina terase z nadstre�kom: 52,5 m2 

10. člen  

Prostostoječa enodru�inska hi�a na pobočju 
T2 
Objekt se nave�e na cesto z zgornje strani. V 
zgornji eta�i je tako gara�a in bivalni prostor z 
neposredno navezavo na teraso in zahodni 
zeleni pas. V zgornji eta�i zasnujemo dnevne 
bivalne prostore. Spodnja eta�a je polvkopana 
in se odpira proti vzhodnem zelenem pasu, 
primerna je za umestitev spalnih, delovnih in 
servisnih prostorov ter shramb. 
 
Okolico objekta predstavlja gosta ozelenitev 
vzporednih izolacijskih pasov in tlakovan 
dovoz v naklonu z zgornje strani. 
 
Eta�nost: P+1+ (M - izjemoma) 
Tlorisni gabarit objekta: 21 x 7 m 
Tlorisni gabarit terase: 5 x 7 m 
Tolerance tlorisnih mer: kraj�a stranica +/-1 
m, dalj�a stranica �1 m (zakoličbene točka 
objekta je fiksna) 
Povr�ina parcele: od 1120 m2 do 1190 m2 
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Bruto povr�ina objekta: 311,5 m2 
Neto povr�ina objekta: 249,2 m2 
Povr�ina terase z nadstre�kom: 52,5 m2 

11. člen  

Javni objekt v zelenju T3 
Večnamenski objekt je namenjen umestitvi 
pisarni�kih, trgovskih in storitvenih dejavnos-
ti. Objekt ima pritličje in dve eta�i. Njegova 
velikost in členjenost je prepu�čena presoji 
projektanta arhitekture, podajamo le zunanje 
gabarite in odmike od parcelnih meja. V klet-
nih eta�ah se lahko uredijo parkirni prostori. 
Na ju�ni strani objekta je odprto parkiri�če, 
ostale strani parcele gosto ozelenimo 
(pogozdimo) in nave�emo na velik javni sklop 
ozelenitve (obstoječi gozd), ki predstavlja 
vizualno in zvočno bariero med regionalno 
cesto in novo sosesko. 
 
Dovoz na parkiri�če se vr�i iz nove ceste, vsto-
pi v objekt se zasnujejo z ju�ne strani. Mo�na 
je skupna izvedba parkiri�ča med novim obje-
ktom in bencinsko črpalko. 
 
Eta�nost: K+P+2 + (M - izjemoma) 
Tlorisni gabarit objekta: 30 x 20 m 
Tolerance tlorisnih mer: kraj�a in dalj�a strani-
ca +/-1 m 
Povr�ina parcele : 2.120 m2 
Bruto povr�ina objekta:  2.400 m2 
Neto povr�ina objekta:  2.080 m2 

12. člen  

Tehnolo�ki objekt TO1 
Tehnolo�ki objekt vsebuje toplotno podposta-
jo, transformatorsko elektro podpostajo in eko-
lo�ki otok. Objekt je razen vstopne stranice 
(vzhodna stran) popolnoma vkopan in ozelen-
jen. Na odprti vzhodni strani je dostopna plo�-
čad. 
 
Eta�nost: P 
Tlorisni gabarit objekta: 18 x 6 m 
Tolerance tlorisnih mer: kraj�a in dalj�a strani-
ca +/-1 m 
Povr�ina parcele : 206 m2 

Bruto povr�ina objekta:  108 m2 
Neto povr�ina objekta:  97 m2 

13. člen  

Ekolo�ki otok EO1 
Ekolo�ki otok pred javnim objektom se re�uje 
celovito v sklopu arhitektonskega oblikovanja 
javnega objekta T3. Otok je lahko izveden kot 
zaprt objekt ali pa je samo nadstre�en. 
 
Eta�nost: P 
Tlorisni gabarit objekta: 15 x 2.5 m 
Tolerance tlorisnih mer: kraj�a in dalj�a strani-
ca +/-1 m 
 
A/3. KRAJINSKI KONCEPT OBLIKOVA-
NJA IN UREJANJA PROSTORA 

14. člen  

Zasnovana pozidava se podreja obstoječi obli-
ki prostora. Zaradi naklonov in relativne o�ine 
se sicer zajeda v strukturo ra�čenega terena 
vendar s svojo obliko in predvsem vi�inskimi 
gabariti ohranja morfologijo prostora. Pobočje 
se zapolni z objekti in vegetacijo. Med dvema 
enotama (zgornji in spodnji niz) ohranja 
mikroreliefno strukturo v največji mo�ni meri 
nespremenjeno kot premor ali rahljanje. Mor-
fologija terena je poudarjena z razporeditvijo 
objektov, ohranja se obstoječi gozdni rob, 
voda po mo�nosti postane viden element pros-
tora.  
 
Pobočje se pozida, v prostor se umesti nova 
povezovalna cesta in dovozne ceste do objek-
tov. Obstoječi gozdni rob, ki se ohranja. Nepo-
zidane odprte povr�ine so predvsem element 
rahljanja grajene zasnove, varovanja terena, 
ločevanja med zasebnim in javnim, varovanja 
pred vplivi prometa ter bistveno manj, le v 
posameznih delih nosilke spremljajočih pro-
gramov.  
 
Oblikovno se njihova ureditev prilagaja terenu 
in zasnovi pozidave. Ohranja se princip značil-
ne strukture: odprte povr�ine so v nasprotju s 
pravilno obliko objektov in njihovih nizov 
nepravilne in neenakomerne. Obstoječima 
mehkim linijam gozdnega roba in roba poboč-
ja se podreja princip urejanja zelenih povr�in, 
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zato se v prostor ne uvaja drevorednih in podobnih linijskih struktur. Na relativno majhnem prosto-
ru se z ureditvijo zelenih povr�in posku�a ustvarjati čista razmerja med volumni in ploskvami. 
 
Celovita zasnova odprtega prostora zagotavlja njegovo večnamenskost. Njegova različna oblikova-
nost in funkcionalnost povezuje prostor ter omogoča vizualno in fizično komunikacijo (povezana 
celota, odprtost, uporabnost, dostopnost), členi in ločuje prostor ter omogočajo vizualno in fizično 
izolacijo (detajl, ambient, zaprtost), na odprti prostor vezane različne vsebine zadovoljujejo predvsem 
potrebe stanovalcev. 

15. člen  

Urejanje posameznih predelov in vsebin 
Odprte povr�ine se delijo na javne, poljavne in zasebne. Način, obseg in obliko ureditev zasebnih povr�in 
omejuje zagotavljanje celostne podobe soseske in moteči vplivi na okolico. V manj�ih delih zasebnih par-
cel so predpisani posebni načini urejanja: varovanje gozdnega roba, urejanje bre�ine ob cesti. 
 
Tabela 1: Pregled gradbenih parcel znotraj katerih so določeni načini urejanja in kratek pregled 
zahtev 

 
Urejanje obcestnega prostora je zasnovano na dva načina. Na območju pozidave je  območje ob 
cesti zasnovano kot javna zelena povr�ina z namenom, da se varuje zasebnost stanovalcev in ustvari 
dobre bivalne pogoje. Na �eljo naročnika je mo�no povr�ine urediti potem pa jih predati v urejanje 
in oskrbo stanovalcev.  Na območju, kjer ni pozidave bodo obcestne povr�ine urejene podobno kot 
so običajno izven naselij: obcestni pas se ureja intenzivno tako, da se ohranja preglednost  ceste in 
varnost prometa, ostala območja se urejajo ekstenzivno: v začetni fazi se očistijo in zasadijo po 
principu sonaravnosti, kasneje se občasno negujejo. 
 
Območje na vzhodni strani, med cesto in gozdom se načeloma ohranja kot travnik, ki ga, odvisno 
od rabe, postopoma (ne)zaraste gozd.  
 
Na ju�nem robu se v največji mo�ni meri »zdru�i« zahodne in vzhodne gozdne povr�ine: zapiranje 
ju�nega roba z močno vegetacijsko maso omili vidno in sli�no zaznavanje magistralne ceste. Poslo-
vni objekt je sredi zelenja. 
 
Obstoječi gozd ostane nedotaknjen. 

oznaka gradbene parcele zahteve ureditve 

GP 1, GP 11, GP 16 (1) Ureditev območja ob gozdnem robu: obvezno ohranjanje gozdnega roba; 
v prepisanem pasu je mo�no sajenje izključno avtohtonih rastlinskih vrst 
(skladno s fitocenolo�ko sestavo obstoječega gozda); podiranje posameznih 
dreves je mo�no samo ob soglasju gozdarjev. 

GP 2 (1) Ureditev območja ob gozdnem robu: obvezno ohranjanje gozdnega roba; 
v prepisanem pasu je mo�no sajenje izključno avtohtonih rastlinskih vrst 
(skladno s fitocenolo�ko sestavo obstoječega gozda); podiranje posameznih 
dreves je mo�no samo ob soglasju gozdarjev. 
 
(2) Urejanja bre�ine � predpisan način zasaditve in izbor rastlinskih vrst; 
smotrno skupno urejanje bre�ine 

GP 3 � GP 10 (2) Urejanja bre�ine � predpisan način zasaditve in izbor rastlinskih vrst; 
smotrno skupno urejanje bre�ine 
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V osrednjem zahodnem delu se oblikujejo trije 
programski sklopi  (A, B, C) ob povezovalni pe�-
poti: namenjeni počitku, otro�ki igri (predvidoma 
območje A), opazovanju, tekanju, dru�enju. Pe�-
pot je zasnovana kot kro�na povezava, ki zdru�u-
je obstoječo in predvideno območje v eno soses-
ko: speljana je enakomerno okoli kopaste Gorice 
in se navezuje na obstoječe poti. Navezuje pa se 
tudi na vse potrebne funkcionalne povezave za 
pe�ce - �olarje, stanovalce, sprehajalce � saj pove-
zuje ju�ni in severni del ter se izteka na pločnike 
ob cestah. Preko ceste je prehod, ki omogoča 
navezavo na obstoječo pe�pot, ki vodi skozi gozd.  
 
Območje na severovzhodu bo zaradi cestne pove-
zave nasuto. Zato, da se novo pove�e s starim je 
nujno nasutje izvesti tako, da se steče v robne 
povr�ine. V prvi fazi se območje zasadi z vegeta-
cijo, ki bo s svojim koreninskim sistemom dodat-
no povezovala / utrjevala teren; kasneje je mo�na 
tudi drugačna raba: delno zasajeno z visoko vege-
tacijo, delno velika travna povr�ine.  
 
Meteorno vodo je potrebno odvodnjavati: v koli-
kor je na območju dovolj vode, da bo zagotovljen 
stalen dotok, je lahko odvodnjavanje zasnovano 
kot oblikovan odprti jarek  - potok; v nasprotnem 
primeru se izvede odvodnjavanje v zaprtem jarku. 
 
 
B. POGOJI UREJANJA INFRASTRUK-
TURE 
 
B/1. RE�ITVE PROMETNE INFRASTRU-
KTURE 

16. člen  

Glavna dovozna - povezovalna cesta v smeri 
sever - jug 
 
Glavno prometno os območja ZN Lipa - vzhod 
bo predstavljala nova povezovalna cesta, ki bo 
poleg napajanja stanovanjskih hi� na novem 
zazidalnem območju, zagotavljala tudi �ir�o 
prometno re�itev za celotno naselje Gorica. 
 
Izhodi�ča za prometni profil ceste: vozi�če 2 x 
3,00 m + 2 x 0,30 m robni pasovi + obojes-
transka kolesarska steza �irine 1,60 m + enos-
transki (zahodni) hodnik za pe�ce �irine 1,60 

m. Računska hitrost na tej povezovalni cesti bi 
bila max. 60 km/h, oziroma ob vključitvi tega 
predela v območje mesta Velenje 50 km/h. 
 
Priključek povezovalne ceste na glavno Celj-
sko cesto ostane nespremenjen. V smeri proti 
severu sledi dvig nivelete z 1,30 %. V profilu 
P15 sledi strmej�i vzpon nivelete v iznosu 4,60 
%, v profilu P18 sledi odcep - priključek stran-
ske - dovozne ceste in v profilu P22 �e bolj 
strm vzpon z 12,88 %, ki se zaključi - omili z 
vzponom 1,21 % in priključkom na obstoječe 
obračali�če avtobusov na koncu Gori�ke ceste. 
 
Na tem zgornjem priključku je predvidena 
izvedba kro�i�ča, pribli�no enakih dimenzij 
kot je sedanje obračali�če avtobusov s konč-
nim postajali�čem mestnega prometa. Z izgra-
dnjo predvidenega kro�i�ča bo potrebno na 
Gori�ki cesti izvesti novi obojestranski avto-
busni postajali�či mestnega prometa. 
Spodnji niz predvidenih stanovanjskih objek-
tov od �tev. 1 do 10 ima predvidene cestne 
priključke - dovoze neposredno na povezoval-
no cesto. Priključki bodo izvedeni v �irini min. 
2,50 m z max. padcem - vzponom nivelete pri-
ključka do 3,0 %. 
 
Utrditev povezovalne ceste s kolesarskima ste-
zama in hodnikom za pe�ce bo asfaltna. 
 
Mo�na je priključitev stranskih dovoznih cest 
na glavno dovozno cesto iz vzhodne strani, 
vendar le ob predhodni prometni �tudiji , za 
katero mora biti izdano soglasje Urada za oko-
lje in prostor Mestne občine Velenje. 

17. člen  

Stranska dovozna cesta 
 
V profilu P18 je predviden levi - zahodni prik-
ljuček stranske dovozne ceste, ki vodi po 
obstoječem pobočju in bo napajal predvidene 
stanovanjske objekte od �tev. 11 do 15. 
 
Dovozna cesta ima do profila P9 blag vzpon 
nivelete 2,50 %, nato sledi spust 1,78 %. 
Prečni profil ceste je sestavljen iz dveh voznih 
pasov �irine 2,50 m in enostranskega hodnika 
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za pe�ce �irine 1,60 m. Na koncu dovozne ces-
te v profilu P 13 je predvidena raz�iritev ceste 
kot mo�nost obračali�ča za osebna in tovorna 
vozila. 
 
Utrditev stranske dovozne ceste s hodnikom 
za pe�ce bo asfaltna. 

18. člen  

Kolesarske poti 
 
Na območju se kolesarske poti urejajo v okvi-
ru ureditev ceste (znotraj cestnega telesa), 
samostojne kolesarske poti niso predvidene. 
 

19. člen  

Pe�poti 
 
Na skrajnem jugozahodnem predelu območja 
ZN je severno od objekta G (Grabovac) �e 
izvedena pe�pot, ki vodi navzgor po pobočju 
vse do priključka na lokalno dovozno cesto, ki 
vodi iz obstoječega dela naselja Lipa k objektu 
Mraz. Trasno in niveletno naj omenjena pe�-
pot ostane nespremenjena, uredi se le naveza-
va pe�poti na predvideno stransko dovozno 
cesto. Pe�poti se uredi zgornji ustroj v pe�čeni 
izvedbi. 
 
Na vzhodni strani ceste vodi skozi gozd in ob 
njegovem robu obstoječa steza. Steza se ohra-
nja in se dodatno uredi samo toliko, da se 
pove�e s kri�i�čem povezovalne in dovozne 
ceste. Steza bo povezovala novo območje  od 
kri�i�ča do območja javnega objekta oz. ben-
cinskega servisa. Ker bo namenjena stanoval-
cem in rekreativcem, se ohranja v obstoječi 
izvedbi (steza). Mo�na je kasnej�a temeljitej�a 
preureditev (utrditev, osvetlitev ipd.), za kar je 
potrebno soglasje gozdarjev. 

20. člen  

Mirujoči promet 
 
Parkiri�ča se urejajo v okviru gradbenih par-
cel.  Stanovanjske hi�e imajo gara�e. Pred 
objektom je predvidena utrjena povr�ina v dol-
�ini in �irini cca 5m primerna tudi za parkiran-

je stanovalcev oz. obiskovalcev. Pred javnim 
objektov (T3) je predvidena ureditev parkiri�-
ča za potrebe objekta. 

21. člen  

Tolerance urejanja prometnih poti  
 
Vi�inske tolerance: natančna ničelna točka se 
določi z izvedbenim projektom in je pogojena 
z dejansko točko obstoječega uvoza oz. ceste. 
 
B/2. KOMUNALNE, ENERGETSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE UREDITVE 

22. člen  

Kompletno območje predvidene izgradnje ZN 
Lipa - vzhod komunalno ni urejeno. Obstoječi 
objekti na zahodni strani predvidenega območ-
ja ZN Lipa - vzhod imajo urejeno vso komu-
nalno infrastrukturo, iz katere bo mo�no delno 
napajati tudi nove stanovanjske objekte. 
 
Po dolini poteka obstoječa me�ana kanalizaci-
ja iz betonskih cevi BC fi 400 mm dela naselja 
Lipa in dela obstoječih stanovanjskih hi� 
vzhodno od obstoječega avtobusnega obračali-
�ča - kro�i�ča na skrajnem severu doline. Doli-
no prečka tudi obstoječi vodovod. Na najni�jih 
delih doline se ob nalivih pojavlja potok, ki je 
na ju�nem - spodnjem delu doline delno kana-
liziran in se preko prepusta pod glavno - Celj-
sko cesto G1-4/1261 priključuje na odprti 
jarek na ju�ni strani te ceste, ki vodi do potoka 
Trebu�nice, ki se izliva v reko Pako.  
 
PREDVIDENI KOMUNALNI VODI IN 
NAPRAVE 

23. člen  

Vodovod - oskrba z vodo 
 
Glede na podane projektne pogoje bo potrebno 
vse novozgrajene objekte, ki bodo locirani 
ni�je od terenske kote 420 m absolutno, oskr-
bovati iz novega vodovoda DN 150 mm, ki se 
gradi za oskrbovanje naselja Vinske gore. Iz 
predvidenega vodovoda bodo tako oskrbovani 
vsi stanovanjski objekti od �tev. 1 do 16, kot 
tudi predvideni poslovni objekt severno od 
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obstoječega bencinskega servisa Petrol ob gla-
vni Celjski cesti. 
 
Vi�je le�eči objekti - nad koto terena 420 m 
absolutno - se bodo oskrbovali iz visoke cone 
vodovoda Lipje, ki ga bo potrebno ustrezno 
povečati. Raz�iritev vodovodnega omre�ja 
območja Lipa bo mogoče definirati, ko bodo 
znane priključne moči novih objektov in bo 
ovrednotena po�arna ogro�enost tega območja. 
 
Vodenje novega glavnega vodovoda je predvi-
deno v skupnem koridorju s fekalno kanaliza-
cijo in toplovodom v levi - zahodni kolesarski 
stezi, oziroma v hodniku za pe�ce ob stranski 
dovozni cesti. 

24. člen  

Kanalizacija 
 
Na območju predvidene zazidave poteka 
obstoječe javno kanalizacijsko omre�je me�a-
nega sistema iz betonskih cevi fi 400 mm. Pre-
dvideva se, da je obstoječa kanalizacija �e dot-
rajana, obenem pa jo bo na več mestih kri�ala 
nova povezovalna cesta, na skrajnem ju�nem 
delu pa poteka tudi tik ob predvidenih stano-
vanjskih objektih. 
 
Glede na projektne pogoje se zahteva izvedba 
nove kanalizacije v ločenem sistemu. Tako bo 
za potrebe odvodnje sanitarnih (fekalnih) vod 
zgrajena nova fekalna vodotesna kanalizacija 
iz PVC materiala DN 250 mm z vodotesnimi 
PVC kanalskimi ja�ki. Meteorne vode bodo 
vodene v posebni meteorni kanalizaciji in pri-
ključene na glavni zbirni meteorni kanal, ki bo 
potekal v vozi�ču nove povezovalne ceste in 
bo delno odvodnjaval tudi zaledne - pobočne 
vode iz pobočij nad dolino. 
 
Fekalna kanalizacija bo priključena na obsto-
ječi kanal, ki prečka glavno cesto G1-4/1261 
zahodno od obstoječega cestnega priključka in 
vodi ju�no ob glavni cesti vse do priključka na 
obstoječo javno kanalizacijo mesta Velenje z 
izvedeno povezavo na ČN �ale�ke doline. 
 
Meteorna kanalizacija bo priključena na obsto-
ječi odprti jarek na ju�ni strani glavne ceste 

G1-4/1261, ki vodi do potoka Trebu�nice.  
 
Pred samo gradnjo kanalizacije bo potrebno 
pridobiti ustrezna geolo�ka poročila, upo�teva-
ti mo�nost posedanja terena in predvsem 
izbrati ustrezen cevni material. 

25. člen  

Oskrba s toplotno energijo 
 
Pri iskanju mo�nosti priključevanja toplotnih 
moči obravnavane zazidave je bilo ugotovlje-
no, da obstoječe stanje primarnega sistema 
140/70 °C do TPP 382, 383 in 394, kakor tudi 
sekundarni sistem 110/70 °C iz TPP 384 in 
379 ne omogočata priključitve predvidenih 
objektov na sistem daljinskega ogrevanja 
Velenja.  
Ponujata se dve varianti re�itve napajanja, od 
katerih bo v nadaljnjih fazah projektiranja pot-
rebno izbrati bolj�o. 
 
1. VARIANTA: 
Povečati bo potrebno priključni dovod od ja�-
ka J5040 proti TPP Lipa 384 glede na potreb-
no toplotno moč novega odjema. Predvidena je 
izgradnja novega cevovoda od TPP 384 do 
predvidenega tehnolo�kega objekta v ZN Lipa 
- vzhod TO1 v temperaturnem sistemu 140/70 
°C NP 16 (mo�na uporaba predizoliranih viso-
kotemperaturnih cevi). 
 
2. VARIANTA: 
Začetek rekonstrukcije (povečave) cevovoda 
od J5040, nato pri J5048 povečanje dovoda 
proti obstoječemu objektu Mraz. Pred tem 
objektom bo potrebno izvesti nov dovod do 
predvidenega tehnolo�kega objekta ZN Lipa - 
vzhod imenovanega TO1. 
 
V objektu TO1 bo potrebno izvesti toplotno 
postajo - primarni re�im 140/70 °C - sekundar-
ni re�im 110/70 °C NP6. V vseh individualnih 
objektih so predvidene interne TP z lastno pri-
pravo ogrevanja in tople vode. 
 
Predvideni objekti od �tev. 18 do 21 bodo 
napajani iz povečanega sekundarnega dela - 
veja TP 384 - glede na predvideno toplotno 
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moč. 

26. člen  

Oskrba z električno energijo 
 
Na območju, ki ga ureja zazidalni načrt ni 
obstoječih elektro naprav. Za predvidene 
novogradnje bo potrebno izdelati projektno 
re�itev elektrifikacije stanovanjskih objektov 
in predvidenega poslovnega objekta. Projektne 
re�itve bodo izdelane v sodelovanju z Elektro 
Celje d.d. 
Za potrebe stanovanjske gradnje bodo izdelani 
posamezni kablirani NN priključki. Območje 
stanovanjskih objektov in obeh cest - povezo-
valne in stranske dovozne ceste - bo imelo ure-
jeno zunanjo razsvetljavo. Elektro omre�je bo 
vodeno v posebnem koridorju komunalnih 
vodov skupaj s telefonskim omre�jem in omre-
�jem CATV.  

27. člen  

Telefonsko omre�je in omre�je kabelske 
televizije 
 
Obstoječe telefonsko omre�je in omre�je 
kabelske televizije poteka le ob mejah ZN in 
sicer na ju�ni strani ob glavni cesti G1-4/1261 
in ob severni Gori�ki cesti ob obračali�ču za 
avtobuse.  
 
Glede na kapacitete omre�ja bo mo�na priklju-
čitev vseh novopredvidenih objektov tudi na ta 
omre�ja. V nadaljnjih fazah projektiranja bo 
potrebno izdelati projektne re�itve za naveza-
vo  predvidenih objektov z omre�jem telefona 
in omre�jem kabelske televizije.  

28. člen  

Odpadki 
 
Komunalni odpadki se bodo odva�ali na depo-
nijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje 
odpadkov so tipske. Namesti se naj jih na 
vizualno neizpostavljenih mestih, oziroma 
individualnih ekolo�kih otokih, ki jih je potre-
bno primerno urediti skladno z določili odloka 
o ravnanju z odpadki v Mestni občini Velenje.  
 

Na osrednjem mestu - ob tehnolo�kem objektu 
TO1 - je predviden poseben ekolo�ki otok za 
ločeno zbiranje odpadkov celotnega naselja. 
Sekundarne surovine se bodo zbirale ločeno v 
tipiziranih zabojnikih. Dostopi do posod in 
zabojnikov morajo biti vedno dostopni s speci-
alnim  vozilom za odvoz odpadkov. 

29. člen  

Vodnogospodarske ureditve 
 
Od vodnogospodarskih ureditev se predvideva 
ureditev kvalitetnega odvodnjavanja dna doli-
ne. Tako je poleg vodenja nove meteorne 
kanalizacije celotnega naselja predvidena izve-
dba odprtega jarka (korita) ob vzhodnem robu 
povezovalne ceste z namenom odvodnjavanja 
zalednih pobočnih vod iz vplivnega področja 
doline. Na skrajnem ju�nem delu, bi se jarek 
zdru�il z meteornim kanalom in pod glavno 
cesto G1-4/1261 vodil do potoka Trebu�nice. 

30. člen  

Tolerance pri urejanju komunalne in energet-
ske infrastrukture 
 
Pri projektiranju  in izvedbi infrastrukturnega 
omre�ja so za zagotovitev optimalnih re�itev 
dopustne smiselne in  utemeljene tolerance v 
poteku trase in njih dimenzioniranju, ki pa 
morajo biti skladne z ureditvijo območja in 
usklajene z upravitelji posameznih vodov in 
upravitelji prostora 
 
IV. ETAPNOST  

31. člen  

ZN se bo izvajal v dveh etapah. Mo�na je 
izvedba samo ene etape. 

32. člen  

Posegi prve etape:  
− izvedba pozidave ju�nega (spodnjega) 

območja � stanovanjske hi�e (T1 in T2 od  
O1 do O17) 

− postavitev tehnolo�ko ekolo�kega objekta 
(O23), 

− izvedba javnega objekta (T3, O 24) in pri-
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padajočega ekolo�kega otoka (EO1), 
− ureditev infrastrukture potrebne za funkcioniranje območja 1. etape,  
− ureditev povezovalne ceste od odcepa pri bencinski črpalki do kri�i�ča z dovozno cesto in uredi-

tev dovozne ceste, 
− ureditev javnih zelenih povr�in, 
− ureditev pe�poti izven območja cest, 
− ureditev programskih sklopov. 
Vključuje morfolo�ke enote  1A/2, 1A/4, 4A/1, 5A/1, 8/1, 13/1 in13/3  ter gradbene parcele od GP1 
� GP 17, GP 23 � GP 24. 

33. člen  

Posegi druge etape: 
− izvedba pozidave severnega (zgornjega) območja � stanovanjske hi�e (T1 od  O18 do O21) 
− ureditev infrastrukture potrebne za funkcioniranje območja 2. etape in toplifikacija obstoječega 

objekta (O),  
− ureditev povezovalne ceste od kri�i�ča z dovozno cesto do kro�i�ča, 
− ureditev javnih zelenih povr�in. 
 
 
Vključuje morfolo�ke enote  1A/1, 1A/3 in 13/2 gradbene parcele GP 18 � GP 22. 
 
V. ZASNOVA MORFOLO�KIH ENOT 

34. člen  

Zasnova morfolo�kih enot je v grafičnih prilogah, list 6, iz 1. člena tega odloka. 
 
Območje je uvr�čeno v ureditveno območje Velenje, v območje urejanja S4/27, ki je razdeljeno na 
10 morfolo�kih enot, ki opredeljujejo prete�no namembnost območja. 
 

oznaka prete�na namembnost 

1A/1 Območje obstoječe stanovanjske hi�e 

1A/2 Območje obstoječe stanovanjske hi�e 

1A/3 Območje predvidene novogradnje stanovanjskih hi� � Lipa vzhod, zgornji niz 

1A/4 Območje predvidene novogradnje stanovanjskih hi� � Lipa vzhod, spodnji niz 

4A/1 Območje obstoječe stanovanjske hi�e s poslovnim, gostinskim pritličjem 

5A/1 Območje bencinske črpalke in novega javnega oz. poslovnega objekta 

8/1 Območje parkovne povr�ine 

13/1 Območje obstoječe travnika 

13/2 Območje 2. etape povezovalne ceste in zelenih povr�in 

13/3 Območje obgozdnega pasu, povezovalna in rekreacijska pot  
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Tabela 2: Pregledna tabela morfolo�kih enot  
VI. ZASNOVA GRADBENIH PARCEL 

35. člen  

Gradbene parcele so določene z zasnovo nove ureditve in nove pozidave. Določene so za vse nove 
posege vezane na gradnjo stavb. Za javne povr�ine in predvidene  ceste gradbene parcele niso pose-
bej določene. Med obstoječimi objekti je gradbena parcela določena samo za objekt na severu, ob 
Gori�ki cesti, ker se zaradi predvidene nove ceste in novega kro�i�ča spremeni obstoječa situacija. 
Zaradi zagotavljanja celostne podobe ali zaradi varovanja gozdnega roba so znotraj nekaterih parcel 
za določene dele predpisani načini urejanja (glej oznako v tabeli 3).  
 
Umestitev objekta na parcelo je vedno enak in je določen z zakoličbeno točko objekta: odmik od na 
severnega oz. severovzhodnega roba parcele je 2m. Postavitev objektov sledi liniji reliefa, ki ga 
ponazarjajo plastnice. Tolerance pri postavitvi objektov na parcelo so samo v smislu prilagajanja 
terenu in veljajo za celotno linijo, kar pomeni, da morajo biti določeno za celotne niz. 
 
Zakoličbene točke objektov in gradbenih parcel so v tej fazi orientacijske, v izvedbenih projektih 
pa s ena podlagi danih izhodi�č dokončno določijo. Pri izdelavi načrta zakoličbe v izvedbenih pro-
jektih, se je zaradi odstopanj, ki na območju nastajajo, potrebno posvetovati z izdelovalcem geodet-
ske podloge. 
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Tabela 3: Pregledna tabela velikosti predvidenih gradbenih parcel 

* Tolerance velikosti gradbenih parcel so mo�ne v smislu prilagajanja terenu vendar ne smejo bis-
tveno preseči zarisane velikosti. 
 
 
 

oznaka gradbene parcele okvirna velikost* 
(m2) 

PREDVIDENI STANO-
VANJSKI OBJEKTI 

 

GP 1 935 

GP 2 866 

GP 3 804 

GP 4 728 

GP 5 720 

GP 6 700 

GP 7 705 

GP 8 724 

GP 9 713 

GP 10 687 

GP 11 817 

GP 12 581 

GP 13 573 

GP 14 573 

GP 15 795 

GP 16 1215 

GP 17 1045 

GP 18 838 

GP 19 743 

GP 20 802 

GP 21 1124 

OBSTOJEČI STANO-
VANJSKI OBJEKT 

 

GP 22 1854 

PREDVIDEN TEHNOLO-
�KI OBJEKT 

 

GP 23 265 

PREDVIDEN JAVNI 
OBJEKT 

 

GP 24 2104 
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VII. OKOLJEVARSTVENI POGOJI IN 
ZMANJ�EVANJE OGRO�ENOSTI 

36. člen  

Za zagotavljanje varstva okolja se upo�tevajo 
vse zahteve soglasedajalcev ter veljavna okolj-
ska in prostorska zakonodaja. 
 
Za vse posege  in ukrepe  velja, da morajo 
zagotavljati ustrezne pogoje bivanja v �ir�i 
okolici,  ustrezne delovne pogoje in varnost v 
prometu. To pomeni, da morajo odpravljati 
negativne vplive obstoječih ureditev in delo-
vati preventivno za bodoče posege.  
 
VIII. POSEBNI POGOJI ZA URESNIČI-
TEV UREDITVENEGA NAČRTA IN 
TOLERANCE 

37. člen  

Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da zago-
tavljajo celovitost posega. 
 

38. člen  

Tolerance 
Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je 
potrebno zahteve tega ZN v celoti upo�tevati. 
Sprejemljive so tolerance v smislu izbolj�anja 
kakovosti okolja razen, če ni s tem odlokom 
drugače predpisano.  
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen  

Do začetka gradnje ostane namembnost zem-
lji�č nespremenjena. 

40. člen  

Za nadaljnje urejanje skladno s tem ZN je pot-
rebno izdelati vse v ZN predvidene izvedbene 
in tehnolo�ke projekte.  
 
Vsi projekti morajo upo�tevati vse pogoje pri-
stojnih organov in organizacij, ki so izdala 
soglasja k UN ter vse zahteve in pogoje tega 
UN. Ti pogoji morajo biti realizirani v vseh 

izvedbenih projektih. Za projekte predvidenih 
objektov in komunalnih naprav na celotnem 
območju ZN, si morajo investitorji pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje 

41. člen  

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati 
določila Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za dele mesta Velenje ( Uradni vest-
nik občine Velenje �t. 12/93 in Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje �t. 9/96, 10/97, 2/98, 
6/99, 11/01, in 6/02) za območje obravnave 
tega ZN. 

42. člen  

Skladno z novo zakonodajo se na podlagi pra-
vilnika o podrobni vsebini lokacijski načrtov, 
ko bo le-ta pričel veljati, ta ureditveni načrt v 
celoti preimenuje v Lokacijski načrt Lipa- 
vzhod. 

43. člen  

ZN je na vpogled na Mestni občini Velenje, na 
Uradu za okolje in  prostor in na Upravni enoti 
Velenje - Oddelek za okolje in prostor.  

44. člen  

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pris-
tojne in�pekcijske slu�be. 

45. člen  

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
 
�tevilka:  350-03-0005/2003-300 
Datum:   31. 12. 2003 
    

�upan Mestne občine Velenje  
            Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99 in 6/01) in  97. člena Poslovnika Sve-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 6/99) je Svet Mestne občine Velenje na 11. seji dne 16. 12. 2003 
sprejel  

OKVIRNI PROGRAM DELA 
SVETA MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2004 

I. 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2004 je naslednji: 
 

Mesec/  Naziv akta Predlagatelj Faza obravnave 

Februar    

1.  Lokalna agenda 21 �upan  Predlog 

2.  Spremembe in dopolnitve PUP 06 �upan Osnutek 

3.  Spremembe in dopolnitve PUP 02 �upan Osnutek 

4.  Spremembe in dopolnitve UN odlagali�ča pepela in 
produktov raz�vepljevanja 

�upan Osnutek 

5.  Odlok o javnem redu in miru �upan Predlog 

6.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o KS in 
MČ 

�upan Predlog 

7.  Pravilnik o določitvi pogojev in vi�ine sofinanciranja 
plačila stro�kov ravnanja z odpadki za socialno �ibke 
dru�ine 

�upan Predlog 

8.  Odlok o določitvah gospodarskih javnih slu�b �upan Osnutek 

9.  Odlok o obveznostih lastnikov in vodnikov psov �upan Predlog 

10.  Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storit-
ve pomoč dru�ini na domu v Mestni občini Velenje 

�upan Predlog 

11.  Odlok o organiziranju in izvajanju javne slu�be pomoč 
dru�ini na domu v Mestni občini Velenje.   

�upan Osnutek 

Marec    

1.  Spremembe in dopolnitve PUP 06 �upan Predlog 

2.  Spremembe in dopolnitve PUP 02 �upan Predlog 

3.  Spremembe in dopolnitve UN odlagali�ča pepela in 
produktov raz�vepljevanja 

�upan Predlog 

4.  Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dru�be-
nega plana MOV 

�upan Osnutek 

5.  Odlok o ustanovitvi in delovanju geoinformativnega 
centra (GIC) Velenje 

�upan Osnutek 

6.  Spremembe in dopolnitve UN komunalnih odpadkov �upan  Osnutek 

7.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu 
zraka v Mestni občini Velenje 

�upan Osnutek 
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1.  Koncesijski akt za lisičenje in odvoz s pajkom �upan Osnutek 

2.  Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem �upan Predlog 

3.  Odlok o določitvah gospodarskih javnih slu�b �upan Predlog 

4.  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Velenje �upan Predlog 

5.  Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobra�evalnih 
zavodov  

�upan Osnutek 

6.  Občinska strategija in lokalni plan proti drogam �upan  

7.  Poročilo o delu  �RZ Rdeča dvorane za leto 2003 �upan  

8.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje 

�upan Osnutek 

9.  Odlok o organiziranju in izvajanju javne slu�be pomoč 
dru�ini na domu v Mestni občini Velenje   

�upan Predlog 

April    

1.  Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta odlagali-
�ča komunalnih odpadkov 

�upan Predlog 

2.  Odlok o ustanovitvi in delovanju geoinformativnega 
centra (GIC) Velenje 

�upan Predlog 

3.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu 
zraka v Mestni občine Velenje  

�upan Predlog 

4.  PUP 04 - čistopis �upan Predlog 

5.  Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dru�be-
nega plana MOV 

�upan Predlog 

6.  Odlok o občinskih cestah  �upan Osnutek 

7.  Koncesijski akt za lisičenje in odvoz s pajkom �upan Predlog 

8.  Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine 
Velenje za leto 2003 

�upan Predlog 

9.  Sklep o premo�enjski bilanci Mestne občine Velenje 
po stanju na dan 31.12.2003 

�upan Predlog 

10.  Odlok o turističnih vodenjih in lokalnih turističnih vod-
nikih v Mestni občini Velenje 

�upan Osnutek 

11.  Spremembe in dopolnitve odloka o turistični taksi v 
Mestni občini Velenje 

�upan Osnutek 

12.  Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobra�evalnih 
zavodov  

�upan Predlog 

13.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje 

�upan Predlog 

14. Predstavitev ukrepov za zagotavljanje enakih mo�nosti 
�ensk in mo�kih 

  

Maj    

1. Zazidalni načrt  Stanovanjska cona STARA VAS  �upan Osnutek 

2. PUP 01 - čistopis �upan Predlog 

3. Odlok o odvajanju in či�čenju odpadnih voda   �upan Osnutek 

4. Odlok o občinskih cestah  �upan Predlog 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategori-
zaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje 

�upan Osnutek 
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6. Odlok o turističnih vodenjih in lokalnih turističnih 
vodnikih v Mestni občini Velenje 

�upan Predlog 

7. Spremembe in dopolnitve odloka o turistični taksi v 
Mestni občini Velenje 

�upan Predlog 

8. Odlok o varstvu kulturne dedi�čine  
 

�upan Osnutek 

9. Spremembe odloka o določitvi javne kulturne infras-
trukture 

�upan Osnutek 

10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za »izvajanje 
skupnih slu�b« 

�upan Osnutek 

11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za »področje 
socialnih programov« 

�upan Osnutek 

 Odlok o plakatiranju �upan Osnutek 
Junij    

1.  Zazidalni načrt  Stanovanjska cona STARA VAS  �upan Predlog 
2.  Zazidalni načrt TREBU�A - VZHOD �upan Osnutek 
3.  Odlok o odvajanju in či�čenju odpadnih voda �upan Predlog 
4.  Odlok o gostinstvu in trgovini �upan Osnutek 
5.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o katego-

rizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje 
�upan Predlog 

6.  Odlok o dodelitvi koncesije za zaveti�če za zapu�čene 
�ivali 

�upan Osnutek 

7.  Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospe�evanje 
turizma v Mestni občini Velenje 

�upan Predlog 

8.  Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih inter-
vencijah za ohranjanje  in razvoj kmetijstva v Mestni 
občini Velenje 

�upan Predlog 

9.  Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za pospe�evanje razvoja malega gospodars-
tva v Mestni občini Velenje 

�upan Predlog 

10.  Odlok o varstvu kulturne dedi�čine  �upan Predlog 
11.  Spremembe odloka o določitvi javne kulturne infras-

trukture 
�upan Predlog 

12.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za »izvajanje 
skupnih slu�b« 

�upan Predlog 

13.  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za »področje 
socialnih programov« 

�upan Predlog 

14.  Odlok o plakatiranju  �upan  Osnutek 
September    

1.  Zazidalni načrt TREBU�A - VZHOD �upan Predlog 
2.  PUP 04 - čistopis �upan Predlog 
3.  Odlok o ravnanju s plodno zemljo  �upan Osnutek 
4.  Odlok o pokopali�kem redu   �upan Osnutek 
5.  Odlok o gostinstvu in trgovini �upan Predlog 
6.  Sklep o povprečni gradbeni ceni in stro�kih komunal-

nega urejanja zemlji�ča za leto 2005 
�upan Predlog 
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1.  Poročilo o izvr�evanju proračuna od 1-7 �upan  

2.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji�ča na območju Mestne občine 
Velenje za leto 2005 

�upan Predlog 

3.  Odlok o dodelitvi koncesije za zaveti�če za zapu�čene 
�ivali 

�upan Predlog 

4.  Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Vele-
nje 

Komisija za prip-
ravo statuta, pos-
lovnika sveta in 
pravna vpra�anja 

Osnutek 

Oktober    

1.  PUP 03 � čistopis �upan Predlog 

2.  PUP 05 � čistopis �upan Predlog 

3.  Odlok o ravnanju s plodno zemljo �upan Predlog 

4.  Odlok o pokopali�kem redu   �upan Predlog 

5.  Odlok o ravnanju s plodno zemljo �upan Osnutek 

6.  Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Vele-
nje 

�upan Osnutek 

7.  Sklep o potrditvi Programa opremljanja za ZN Selo �upan Osnutek 

8.  Sklep o potrditvi Program opremljanja za ZN Obrtna, 
servisna in stanovanjska cona Stara vas 

�upan Predlog 

9.  Letni program izvajanja gospodarske javne slu�be rav-
nanje z odpadki za leto 2005 

�upan Osnutek 

10.  Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne 
slu�be ravnanje s komunalnimi odpadki 

�upan Predlog 

11.  Letni program izvajanja gospodarske javne slu�be 
odlaganje odpadkov za leto 2005 

�upan Osnutek 

12.  Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih �upan  Osnutek 

13.  Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005 �upan Osnutek 

14.  Sklep o določitvi ekonomskih cen v Vrtcu Velenje �upan Predlog 

15.  Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Vele-
nje 

Komisija za prip-
ravo statuta, pos-
lovnika sveta in 
pravna vpra�anja 

Predlog 

16.  Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje 

Komisija za prip-
ravo statuta, pos-
lovnika sveta in 
pravna vpra�anja 

Osnutek 

November    

1.  PUP Gorica - čistopis �upan Predlog 

2.  Ureditveni načrt za centralne predele mesta Velenje - 
čistopis 

�upan Predlog 

3.  Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Vele-
nje 

�upan Predlog 

4.  Sklep o potrditvi Programa opremljanja za ZN Selo �upan Predlog 
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PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 
! Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov 
! Strategija Mestne občine Velenje 
! Prostorski red Mestne občine Velenje 
! Razvojni programi posameznih področij 
! Pravilniki o finančnih intervencijah 
! Poročila Nadzornega odbora MOV 
! Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju 
! Sklepi o pridobitvi, prodaji ali zamenjavi nepremičnin 
! Sklepi o izbrisu nepremičnin v splo�ni rabi 
! Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov 
! Poročila drugih organizacij v Mestni občini Velenje (PP Velenje, �) 
! Poročila drugih delovnih teles občine (SPV,�) 
! Poročila JZ, JP ali sklada 

II. 

 
Seje sveta bi predvidoma potekale ob torkih ob 8.00 uri dopoldan v sejni dvorani Mestne občine 
Velenje: 
 
 

1.  Sklep o potrditvi Program opremljanja za ZN Obrtna, 
servisna in stanovanjska cona Stara vas 

�upan Predlog 

2.  Odlok o registru stanovanj �upan Osnutek 

3.  Letni program izvajanja gospodarske javne slu�be rav-
nanje z odpadki za leto 2005 

�upan Predlog 

4.  Letni program izvajanja gospodarske javne slu�be 
odlaganje odpadkov za leto 2005 

�upan Predlog 

5.  Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005 �upan Predlog 

6.  Poročila o uresničevanju letnih delovnih načrtov vzgoj-
no-izobra�evalnih zavodov 

�upan  

7.  Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih �upan Predlog 

8.  Odlok o preoblikovanju Vrtca Velenje v dva javna 
zavoda 

�upan Osnutek 

9.  Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje 

Komisija za prip-
ravo statuta, pos-
lovnika sveta in 
pravna vpra�anja 

Predlog 

December    

1.  Lokacijski načrt stanovanjske cone  "ob  Koro�ki cesti" 
v Velenju 

�upan Osnutek 

2.  Odlok o registru stanovanj �upan Predlog 

3.  Odlok o preoblikovanju Vrtca Velenje v dva javna 
zavoda 

�upan Predlog 
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Program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 032-01-0005/2003-150 
Datum:  31. 12. 2003 
 

�upan  Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zap. �t. Mesec Datum 

1. seja Februar 3.2.2004 

2. seja Marec 9.3.2004 

3. seja  April 13.4.2004 

4. seja Maj 25.5.2004 

5. seja  Junij 29.6.2004 

6. seja  September 14.9.2004 

7. seja  Oktober 19.10.2004 

8. seja  November 30.11.2004 

9. seja  December 14.12.2004 
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PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O ZAZIDALNEGA NAČRTU �ALEK � 

OBMOČJE KAVČIČ 
(skraj�ani postopek) 

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka: 
 
Zazidalni načrt �alek - območje Kavčič je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem vestniku 
občine Velenje �t. 15/90.  
 
Obravnavano območje �alek - Kavčič, je v prostorskih sestavinah dru�benega plana Mestne občine 
Velenje opredeljeno kot (prete�no) stanovanjsko območje. V območju obravnave se nahaja 6, bolj 
ali manj velikih, gospodarskih objektov, ki v večini primerov ne slu�ijo več osnovnemu namenu; 
dva sta �e funkciji bivanja. Dejansko pa določila odloka ne dajejo pogojev za spremembo namem-
bnosti (rekonstrukcijo) obstoječih objektov v bivalne objekte ali njihovo nadome�čanje z novograd-
njo, ko so izpolnjeni drugi splo�ni pogoji odloka.  
 
Da se omogočijo pravne podlage za spremembo namembnosti ali novogradnjo, je potrebno spreme-
niti in dopolniti obstoječi zazidalni načrt (ZN), oz. odlok o ZN.  
 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Ur. list. RS, �t. 110/02, 8/03 in 58/03), v 34. členu omogoča, 
po skraj�anem postopku sprejemati spremembe in dopolnitve prostorskega akta v primeru, če se te 
nana�ajo na posege za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spre-
membe bistveno ne vplivajo na kulturno dedi�čino in rabo sosednjih zemlji�č in objektov. 
 
 
2. Predmet in programska izhodi�ča sprememb in dopolnitev odloka: 
 
Predmet sprememb in dopolnitev odloka je le določilo odloka, ki bo omogočalo spremembo 
namembnosti (rekonstrukcijo) gospodarskih objektov v stanovanjske ali v poslovne ter novogradnjo 
stanovanjskega ali poslovnega objekta na mestu predhodno poru�enega obstoječega objekta. Dovol-
jene so le poslovne dejavnosti, ki ne generirajo večjega obiska in dostave, ob zagotavljanju ustrez-
nega zunanjega prostora (pisarna, drobna storitvena obrt, ipd.). 
 
 
3. Nosilci urejanja prostora (smernice in mnenja): 
 
Organizacije, ki bodo podale pogoje in mnenja  k spremembam in dopolnitvam odloka o ZN: 
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno  
  gospodarstvo (povr�inske vode); 
- Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni in�pektorat (sanitarni pogoji); 
- Ministrstvo za obrambo (obramba in za�čita);  
- Mestna občina Velenje  (priključevanja na občinsko cesto); 
- Elektro Celje (električno omre�je in napajanje z elektriko); 
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- Komunalno podjetje Velenje(oskrba s pitno vodo, odvajanje odplak, ogrevanje in 
  odstranjevanje odpadkov). 
                                                                                                                                                                                     
 
4. Terminski plan priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN �alek 
- Kavčič: 
 
   Aktivnost                                                  Nosilec                                           Roki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Finansiranje obveznosti v zvezi s spremembo in dopolnitvijo odloka o ZN: 
 
Priprava odloka je stro�ek predlagatelja sprememb, ki sta Vodu�ek Andrej in Jerneja; �ercerjeva 
10, Velenje. 
 
�tevilka: 350-03-07/2003-310 
Velenje,  23.12.2003 

        �upan Mestne občine Velenje 
         Srečko MEH, s.r. 

1. sprejem programa priprave odloka 
    in objava v uradnem glasilu 

pripravljalec (MO Velenje) - 
Urad za okolje in prostor 
Sprejme �upan 

december 2003 
 

  2. izdelava predloga sprememb in 
      dopolnitev odloka o ZN 
  
  3. pridobivanje smernic 

  

načrtovalec (ARHENA, s.p.) 
 
 
pripravljalec skupaj z načrtoval-
cem 

december 2003 
 
 
do 25. januarja 2004 

  4. sklep o javni razgrnitvi in objava 
      odloka v Uradnem vestniku Mestne 

občine Velenje   

 
pripravljalec 

 
do 30. januarja 2004   

  5. javna razgrnitev pripravljalec in načrtovalec od 10. jan. 
do 10. febr. 2004 

  6. pridobivanje mnenj pripravljalec in načrtovalec v času javne razgrnitve 
  7. javna obravnava pripravljalec in načrtovalec v času javne razgrnitve  
  8. analiza pripomb in mnenj po 
      zaključku razgrnitve 

pripravljalec in načrtovalec do 20. februarja 2004 

  9. stali�če do pripomb  pripravljalec (�upan sprejme sta-
li�ča na pripombe) 

do 4. marca 2004 

10. priprava dopolnjenega predloga 
      odloka 

načrtovalec do 10. marca 2004 

11. predlog odloka 
 

�upan posreduje predlog  
odloka Svetu MOV 

do 17. marca 

12. obravnava in sprejem  
      predloga odloka 

Svet MOV april 2004 

13. objava sprememb in dopolnitev 
     odloka v uradnem glasilu 

pripravljalec takoj po sprejemu 
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OBČINA �MARTNO OB 
PAKI 

 

Občina �martno ob Paki��UPAN 

 
Na podlagi 121. Člena Statuta občine �martno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velen-
je, �t. 4/1-99). 
 

OBJAVLJAM 
 naslednje akte Občine �martno ob 

Paki 

 

1. Sklep o  soglasju  k imenovanju direk-
torja javnega zavoda Mladinski center 
�martno ob Paki 

2. Odlok o turistični taksi v občini �mart-
no ob Paki 

3. Javni razpis za sofinanciranje progra-
mov �porta za leto 2004, ki jih bo obči-
na sofinancirala iz občinskega proračuna 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemlji�ča 
na območju občine �martno ob Paki za 
leto 2004 

5. Sklep o povprečni gradbeni ceni stano-
vanjske povr�ine in stro�kih komunalne-
ga urejanja zemlji�č na območju občine 
�martno ob Paki za leto 2004 

6. Sklep o pripravljenosti sodelovanja 
Občine �martno ob Paki pri pripravi 
razvojnega programa pode�elja za obči-
ne Velenje, �o�tanj in �martno ob Paki  

7. Odlok o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemlji�ča  

8. Odlok o proračunu Občine �martno ob 
Paki za leto 2004  

9. Sklep o določitvi cene izvajanja gospo-
darske javne slu�be ravnanje s komunal-
nimi odpadki 

10. Tarifni pravilnik  o ravnanju in odlagan-
ju komunalnih odpadkov 

Svet Občine �martno ob Paki je na podlagi 16. člena 
Statuta javnega zavoda Mladinski center  �martno ob 
Paki  (590/980) in 16. člena  Statuta  Občine �martno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, �t. 4-1/99) na 8. seji, dne 
01.12.2003  sprejel  

 
SKLEP 

o  soglasju  k imenovanju direktorja javne-
ga zavoda 

Mladinski center �martno ob Paki 
I. 

Svet Občine �martno ob Paki daje soglasje k 
imenovanju g. Janeza Dvornika, roj. 
11.12.1956,  stanujočega  Mali Vrh 102,  za 
direktorja javnega zavoda Mladinski center  
�martno ob Paki . 

   II. 

Sklep začne veljati  z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku  Mestne občine 
Velenje.  
 
 
�tevilka : 032�03�18/03 
Datum: 01.12.2003   
 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 
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Na podlagi 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., in 28. člena 
Zakona o pospe�evanju turizma (Uradni list RS, �t. 
57/98) in 16. člena Statuta občine �martno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, �t. 4-1/99) je Svet Občine 
�martno ob Paki na 8. seji dne 01.12.2003 sprejel 

O D L O K 
o turistični taksi v občini �martno ob Paki 

1. člen 

S tem odlokom se določa vi�ina turistične 
takse, oprostitve plačila turistične takse, 
način pobiranja in odvajanja turistične takse 
in nadzor nad izvajanjem odloka. 

 
2. člen 

Turistična taksa je pav�alni denarni znesek, 
ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v 
kraju zunaj stalnega prebivali�ča. Z njo turist 
v registriranem prenočitvenem obratu porav-
nava storitve ali ugodnosti, ki jih je v občini 
dele�en brezplačno. 
 

3. člen 
Turistična taksa se v skladu z zakonom dolo-
ča v točkah. 
 
Turistična taksa v Občini �martno ob Paki 
zna�a 8 (osem) točk. 
 
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se 
pomno�i �tevilo točk z vrednostjo točke, ki jo 
v skladu z zakonom določi Vlada RS. 
 

4. člen 
Plačila turistične takse so opro�čeni: 
- otroci do 7. leta starosti, 
- invalidne osebe na podlagi članske izkazni-

ce, 
- osebo z zdravni�ko napotnico v naravnih 

zdravili�čih in bolni�nicah, 
- učenci, dijaki in �tudentje udele�enci vzgoj-

no - izobra�evalnih programov, ki jih na 
nepridobitni podlagi organizirajo verske in 
druge skupnosti v okviru svojih rednih akti-
vnosti, 

- dijaki in �tudentje v dija�kih in �tudentskih 

domovih, 
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v 

turističnem gostinskem obratu več kot 30 
dni, 

- udele�enci mladinskih in dr�avnih strokov-
nih in �portnih tekmovanj, 

- tuji dr�avljani, ki so po mednarodnih predpi-
sih in sporazumih opro�čeni turistične takse. 

 
Turistično takso v vi�ini 50 % plačujejo: 
- turisti od 7. do 18. leta starosti, 
- turisti v kampih, 
- turisti v domovih za učence in �tudente, 
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organi-
zacij, ki prenočujejo v mladinskih prenoči�čih, 
ki so vključena v mednarodno mre�o mladin-
skih prenoči�č IYHF. 
 

5. člen 
 

Pravne osebe, podjetniki, posamezni soboda-
jalci, kmetje in dru�tva, ki sprejemajo turiste 
na prenočevanje, morajo pobirati turistično 
takso hkrati s plačilom storitve za prenočevan-
je ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 
 
Osebe iz prej�njega odstavka tega člena mora-
jo pobrati in odvajati turistično takso za pre-
nočitev turista tudi v primeru, ko mu ne zara-
čunajo plačila storitev za prenočevanje. 
 
 

6. člen 
 

Osebe iz prej�njega člena nakazujejo pobrano 
turistično takso do 25. dne v tekočem mesecu za 
pretekli mesec. Skupaj z nakazilom morajo obči-
ni in pristojnemu davčnemu organu poslati tudi 
mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno 
�tevilo prenočitev in znesek turistične takse. 
 
 

7. člen 
 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične 
takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni 
davčni urad. Nadzor opravlja tudi pristojni 
občinski organ. 
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8. člen 

 
Za vsa druga vpra�anja, ki jih ta Odlok ne pred-
pisuje, se uporablja Zakon o pospe�evanju turiz-
ma neposredno. 
 
 

9. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku MO Velenje. 
 
 
 
�tevilka: 015-03-25/03 
Datum: 01.12.2003 
 
 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 

 

 

 

 

 

Občina �martno ob Paki objavlja na podlagi 10. člena 
Zakona o �portu (Ur. list RS, �t. 22/98) in 6. člena 
Pravilnika o načinu vrednotenja �portnih programov v 
občini �martno ob Paki (Ur. vestnik MOV �t. 7/2001)  

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov �porta 
za leto 2004, ki jih bo občina sofi-
nancirala iz občinskega proračuna 

 
1. Predmet razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih 
�portnih programov: 
a) �portna vzgoja otrok in mladine, 
b) selektivni �port otrok in mladine, 
c) �portno rekreativna dejavnost odraslih, 
d) tekmovalni �port mladine in odraslih, 
e) �olanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
f) �portno rekreativne akcije in prireditve. 
 

 
2. Pogoji za prijavo na razpis 
 
Na razpis se lahko prijavijo �portna dru�tva in 
klubi, njihova zdru�enja, osnovne �ole in vzgoj-
no varstveni zavodi, zasebniki in druge organiza-
cije, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
�portu (v nadaljevanju: izvajalci). 
 
Pravico do sofinanciranja �portnih programov 
imajo izvajalci pod naslednjimi pogoji: 
- da imajo sede� v občini �martno ob Paki, 
- da so registrirani za izvajanje �portnih dejavno-
sti najmanj eno leto, 
- da imajo za določene �portne programe zagoto-
vljeno redno in programsko urejeno vadbo, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
  uresničevanje načrtovanih �portnih aktivnosti, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in vadbi.  
 
 
3. Vsebina vloge 
 
Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjen obrazec �Prijava na javni razpis za 
leto 2004�, 
- opis  programov oz. planov dela za leto 2004, 
ki morajo biti finančno ovrednoteni, 
  navedeni pa morajo biti tudi predvideni viri 
financiranja,  
- poročilo o realizaciji programov za leto 2003 in 
dose�enih tekmovalnih rezultatih. 
 
 
4. Rok in način prijave 
 
Prijave na javni razpis morajo izvajalci poslati s 
priporočeno po�iljko (s pripisom: javni razpis - 
�port 2004) ali oddati osebno na naslov: Občina 
�martno ob Paki, �martno ob Paki 72, 3327 
�martno ob Paki, v 15 dneh od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje. 
 
 
5. Izbor izvajalcev 
 
V roku prispele prijave bomo ovrednotili po 
predhodni obravnavi in poročilu Odbora za dru�-
bene dejavnosti ter v skladu z razpolo�ljivimi 
sredstvi občinskega proračuna za leto 2004 za 
sofinanciranje �portnih dejavnosti v občini. 
Z izbranimi izvajalci letnih programov �porta, ki 
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bodo predlo�ili vso zahtevano dokumentacijo, bomo podpisali pogodbe o dodeljeni vi�ini sredstev ter 
dinamiki kori�čenja v 30 dneh od dneva poteka razpisa. 
 
 
6. Informacije  
 
Podrobne informacije in prijavno dokumentacijo dobite osebno na sede�u občine (tel. 03 898-49-50). 
 
 

Občina �martno ob Paki                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Svet  Občine �martno ob Paki  je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi  objektov (Uradni list RS 110/02 ) in 16. člena 
Statuta Občine �martno ob Paki (Uradni vestnik MOV �t. 4-1/99) na 8. seji, dne 01.12. 2003 sprejel   

S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji�ča na 

območju občine �martno ob Paki za leto 2004 

I. 

 
S tem sklepom Svet Občine �martno ob Paki  določa vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji�ča na območju Občine �martno ob Paki za leto 2004. 
 
Vrednost  točke zna�a : 

 

 

 

 

 

 

 
II. 

 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati   Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila  za 
uporabo stavbnega zemlji�ča  na območju občine �martno ob Paki, �t. 420-08/3-02 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, �t.  12/2002).  
 
 
 

-    za gospodarstvo,                                                                   0,0587         SIT 

-    za povr�ine deponij, odlagali�č in kamnolomov,                                  0,0731         SIT 

-    za dru�bene dejavnosti  in gospodinjstva                                               0,0372         SIT. 
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III. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje  in začne veljati s 01.01.2004. 
 
 
 
�tevilka: 420-08/4-03 
Datum: 01.12.2003 
 
 

 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 

 

 

 

 

Svet Občine �martno ob Paki je na podlagi  218. člena  
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, �t. 110/02 ) 
in 179. člena  Zakona o urejanju prostora (Uradni list  
RS, �t. 110/02, 8/03 in 58/03) v povezavi s 56. členom 
Zakona o stavbnih zemlji�čih (Uradni list RS, �t. 44/97, 
67/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine �martno ob 
Paki, �t. 4-1/99) na 8. seji, dne 01.12.2003 sprejel        

S K L E P 
o povprečni gradbeni ceni stanovanj-
ske povr�ine in stro�kih komunalne-

ga urejanja zemlji�č na območju 
občine �martno ob Paki za leto 2004 

  
I. 

A) Povprečna gradbena cena za m2 stanovanj-
ske povr�ine na dan 31.12.2003 zna�a  
132.422,60  SIT/m2.  

B) Stro�ki komunalnega urejanja zemlji�č za m2 
koristne povr�ine objekta in gostoto prebi-
valstva  100 � 200 preb./ha  zna�a na dan 
31.12.2003 14.011,00 SIT/ m2, od tega:  
- za komunalne objekte in naprave  indi-
vidualne rabe 6.167,58 SIT/ m2, 
- za komunalne objekte in naprave skupne 
rabe 7.842,25  SIT/ m2. 

C) Povprečna vrednost stavbnega zemlji�ča 

za m2 povr�ine na dan 31.12.2003 zna�a  
- 1 %  za območje naselja �martno ob Paki  
(1.324,23 SIT/m2), 
- 0,8 % za ostala območja v občini �mart-
no ob Paki (1.059,38 SIT/m2) od povpreč-
ne cene m2 stanovanjske povr�ine. 

 
II. 

Povprečna gradbena cena stanovanjske povr�i-
ne se vsak mesec valorizira v skladu z veljav-
nimi predpisi. 
                              

III. 
Z dnem  uveljavitve tega sklepa se razveljavi 
sklep  o povprečni gradbeni ceni stanovanjske 
povr�ine in stro�kih komunalnega urejanja 
zemlji�č �t. 422-05-3/02  (Uradni vestnik 
MOV, �t. 12/2002). 
   

IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje  in začne veljati 01.01.2004. 
 
 
�tevilka : 422-05-4/03 
Datum: 01.12.2003      

 
�upan Občine �martno ob Paki  

Alojz Podgor�ek, s.r. 
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Svet Občine �martno ob Paki je na podlagi določil 16. 
člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike 
in kmetijske politike razvoja pode�elja za leti 2003 in 
2004 (Uradni list RS, �t. 43/03 in 81/03), Odloka o vi�ini 
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja pode�elja za proračunski leti 2003 
in 2004 (Uradni list RS, �t. 46/03 in 81/03) in 16. člena 
Statuta Občine �martno ob Paki (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, �t. 4-1/99) na 8. seji, dne 01.12.2003 
sprejel 

SKLEP 
 

o pripravljenosti sodelovanja Občine 
�martno ob Paki pri pripravi razvoj-
nega programa pode�elja za občine 
Velenje, �o�tanj in �martno ob Paki  

I. 

Občina �martno ob Paki bo v skladu z Navo-
dilom o vsebini in načinu izdelave Razvojnih 
programov pode�elja skupaj z občinama �o�-
tanj in Mestno občino Velenje pristopila k pri-
pravi razvojnega programa pode�elja za obči-
ne Velenje, �o�tanj in �martno ob Paki. 
 

II. 
V svojem proračunu bo Občina �martno ob 
Paki zagotovila finančna sredstva za uvajalno 
fazo - izdelavo  razvojnega programa pode�el-
ja v obliki elaborata � za tisti del, ki ne bo 
pokrit s sredstvi javnega razpisa Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sora-
zmernem dele�u po dogovoru med ostalimi 
občinami, ki sodelujejo v projektu. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 660-01-0001/2003 
Datum: 01.12.2003 
 

 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 

Svet Občine �martno ob Paki je na podlagi 218. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, �t. 110/02), 
58., 59., 60., 61. in 62. člena Zakona o stavbnih zemlji�-
čih (Uradni list SRS, �t. 18/84, 32/85 in 33/89, Uradni 
list RS, �t. 24/92, 29/95 in 44/97), 22. člen Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, �t. 80/94, 45/97-odl. 
US, 56/98, 1/99, 59/99-odl. US, 61/99-odl. US, 79/99 in 
89/99) ter 16. člena Statuta Občine �martno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, �t. 4-1/99) na 
svoji 9. seji  dne 23.12.2003 sprejel 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJI�ČA 

I. SPLO�NE DOLOČBE 

1.člen 

V občini �martno ob Paki se za uporabo stav-
bnega zemlji�ča na območjih, ki jih določa ta 
odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stav-
bnega zemlji�ča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo). 

2. člen 

Za stavbno zemlji�če po 1. členu tega odloka 
se �tejejo zazidana in nezazidana stavbna zem-
lji�ča. 
 

3. člen 
Kot zazidano stavbno zemlji�če se po tem 
odloku �teje zemlji�če, na katerih so gradbene 
parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi 
in�enirskimi objekti, ki niso objekti gospodar-
ske javne infrastrukture in tista zemlji�ča, na 
katerih se je na podlagi dokončnega gradbene-
ga dovoljenja začelo z gradnjo stavb in grad-
benih in�enirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture. Če določena 
stavba gradbene parcele �e nima določene, se 
do njene določitve �teje tisti del povr�ine zem-
lji�ke parcele, na kateri stoji tak�na stavba 
(fundus), pomno�ena s faktorjem 1,5, preostali 
del povr�ine tak�ne zemlji�ke parcele pa se 
�teje za nezazidano stavbno zemlji�če. 
 
Za nezazidano stavbno zemlji�če se po tem 
odloku �teje zemlji�če, za katera je z izvedbe-
nim prostorskim aktom določeno, da je na njih 
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dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, 
socialnega in otro�kega varstva, �olstva, kultu-
re, znanosti, �porta in javne uprave in da je na 
njih dopustna gradnja gradbenih in�enirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potre-
be zdravstva, socialnega in otro�kega varstva, 
�olstva, kulture, znanosti, �porta in javne upra-
ve. 

4. člen 

Nadomestilo se plačuje od: 
1. stanovanjske povr�ine stanovanj; 
2. počitni�kih objektov; 
3. poslovnih povr�in; 
4. nezazidanega stavbnega zemlji�ča. 
 
Stanovanjska povr�ina stanovanj in počit-
ni�kih objektov je čista tlorisna povr�ina sob, 
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, 
kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarnice, 
kurilnice, delavnice za prosti čas, nadstre�ni-
ce, drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čis-
ta tlorisna povr�ina gara�. Za odmero stano-
vanjske povr�ine v stanovanjskih blokih se 
upo�teva povr�ina, ki je določena v najemni 
oz. kupni pogodbi stanovanja. 
 
Poslovna povr�ina je čista tlorisna povr�ina 
poslovnega prostora (pisarne, hodniki, sani-
tarije, umivalnice, garderobe, gara�e in drugi 
zaprti poslovni prostori) in vseh prostorov, ki 
so funkcionalno povezani s poslovnim prosto-
rom (parkiri�ča, pokrita in nepokrita skladi�ča, 
odprte �portno rekreativne povr�ine namenje-
ne pridobitni dejavnosti, povr�ine namenjene 
začasnim in trajnim odlagali�čem odpadkov, 
premoga, pepela in �lindre, razstavno prodajne 
povr�ine, tr�nice, delavnice na prostem in 
podobno). 
 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stav-
bnega zemlji�ča se plačuje od povr�ine nezazi-
danega stavbnega zemlji�ča, ki je po prostor-
skem izvedbenem aktu določena za gradnjo 
oziroma za katero je pristojni organ izdal gra-
dbeno dovoljenje. 
 

5. člen 

Nadomestilo je dol�an plačati neposredni upo-
rabnik stavbnega zemlji�ča oziroma stavbe ali 
dela stavbe (lastnik oziroma imetnik pravice 
razpolaganja, kot npr. najemnik stanovanja 
oziroma poslovnega prostora, imetnik stano-
vanjske pravice in podobno). 
 
Za pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja 
in evidentiranje plačevanja nadomestila je pri-
stojno Ministrstvo za finance, Davčna uprava 
RS, Davčni urad Velenje - izpostava Velenje 
(v nadaljevanju: Davčni urad). 
 
Davčni urad začne postopek za odmero nado-
mestila na podlagi podatkov Občinske uprave 
Občine �martno ob Paki (v nadaljnjem besedi-
lu: občinska uprava). 
 
Občinska uprava pridobiva podatke na podlagi 
prijave neposrednega uporabnika stavbnega 
zemlji�ča ter za gradbene zadeve od pristojne-
ga upravnega organa. Če občinska uprava izve 
za obstoj stavbnega zemlji�ča, za katerega ni 
prejela prijave, prične postopek po uradni dol-
�nosti. 
 
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora 
prijaviti občinski upravi zazidano ali nezazida-
no stavbno zemlji�če in vse spremembe v 30 
dneh po tem, ko postane neposredni uporab-
nik.  
 
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski 
upravi ne sporočijo, lahko ta odmeri nadomes-
tilo v vi�ini: 
- v stanovanjskem bloku za stanovanjsko 

povr�ino v velikosti 95 m2 povr�ine; 
- za počitni�ke hi�ice v velikosti 200 m2 povr-

�ine; 
- za individualne hi�e v velikosti 300 m2 

povr�ine; 
- za poslovne povr�ine 500 m2 povr�ine oziro-

ma, če urad oceni, da se poslovna dejavnost 
opravlja na več kot 500 m2 povr�ine, pa 
zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odme-
ri nadomestilo po povr�ini celotne parcele, 
ki jo uporablja zavezanec. 
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Če nastane sprememba med letom, se ta upo�-
teva pri odmeri v naslednjem letu. 

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO  

6. člen 

Nadomestilo se plačuje na celotnem območju 
občine. Občinska uprava določi območja A, B 
in C glede na stopnjo opremljenosti stavbnega 
zemlji�ča s komunalnimi objekti in napravami 
individualne in skupne rabe.  

7. člen 

Za območja iz prej�njega člena tega odloka 
pripravi občinska uprava v 6 mesecih od uvel-
javitve tega odloka grafične karte za ta obmo-
čja s prikazom stopenj opremljenosti stavbne-
ga zemlji�ča s komunalnimi objekti in napra-
vami individualne in skupne rabe po območ-
jih. 
 
Grafične karte so sestavni del odloka in se 
vsako leto dopolnjujejo, glede izbolj�ave opre-
mljenosti zemlji�ča na posameznem območju. 

III. MERILA ZA DOLOČITEV VI�INE NADOMES-
TILA 

8. člen 

Za določitev vi�ine nadomestila se upo�tevajo 
naslednja merila: 
 
1. opremljenost stavbnega zemlji�ča s komu-

nalnimi in drugimi objekti in napravami in 
dejanske mo�nosti - omogočenosti priklju-
čitve na te objekta in naprave; 

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba 
stavbnega zemlji�ča; 

3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem 
dohodka v gospodarskih dejavnostih; 

4. pogoji za oprostitev plačila nadomestila. 

9. člen 

Opremljenost stavbnega zemlji�ča s komunal-
nimi in drugimi objekti in napravami individu-
alne in skupne rabe in dejanske mo�nosti prik-
ljučka na te objekte in naprave se ovrednoti z 
naslednjimi točkami: 

1. makadamska cesta                  10 
2. asfaltna cesta s hodniki za pe�ce             25 
3. asfaltna cesta                      20 
4. kolesarska steza                      10 
5. urejeni javni parkirni prostori         10 
6. urejene zelene in rekreacijske povr�ine    5 
7. povr�insko odvodnjavanje                   5 
8. kanalizacija          10 
9. vodovod           10 
10. toplovodno ali plinsko ogrevanje           15 
11. električno omre�je          10 
12. telefonsko omre�je          15 
13. javna razsvetljava                15 
14. KRS           15 
15. cestna kanalizacija          10 
 
a) opremljenost stavbnega zemlji�ča s 
komunalnimi objekti  in napravami indivi-
dualne rabe: 
I.    stopnja (maksimalna)  75 točk 
II.   stopnja (visoka)   60 točk 
III. stopnja (srednja)   50 točk 
IV. stopnja (zadovoljiva)  35 točk 
V.  stopnja (minimalna)  20 točk 
 
I.stopnja (maksimalna) 
Zemlji�če ima: 
- toplovodno ali plinsko ogrevanje 
- vodovod 
- kanalizacijo 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
 
II.stopnja (visoka) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- kanalizacijo 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
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III.stopnja (srednja) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
 
IV.stopnja (zadovoljiva) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
 
V.stopnja (minimalna) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- električno omre�je 
 
b) opremljenost stavbnega zemlji�ča s komunalnimi objekti  in napravami skupne rabe: 
I.   stopnja (maksimalna)  75 točk 
II.  stopnja (visoka)   70 točk 
III. stopnja (srednja)   60 točk 
IV. stopnja (zadovoljiva)  35 točk 
V.  stopnja (minimalna)  15 točk 
 
I.stopnja (maksimalna) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
- urejene zelene in rekreacijske povr�ine 
- urejene javne parkirne prostore 
 
II.stopnja (visoka) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
- urejene javne parkirne prostore 
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III.stopnja (srednja) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
 
IV.stopnja (zadovoljiva) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto  
- cestno kanalizacijo 
- povr�insko odvodnjavanje 
 
V.stopnja (minimalna) 
Zemlji�če ima: 
- makadamsko cesto  
- povr�insko odvodnjavanje 

10. člen 

Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemlji�ča se razvrsti glede na lego, namem-
bnost in smotrno uporabo stavbnega zemlji�ča v A), B) in C) območju in se jim določi naslednje 
�tevilo točk: 
 
Vrste dejavnosti  Območje 
 

 A B C 
za stanovanjske objekte blokovne gradnje    
 

25 20 15 

za stanovanjske objekte individualne gradnje  
 

35 30 25 

za počitni�ke hi�e                                                                                                   
 

55 50 45 

za nezazidano stavbno zemlji�če 
 

40 35 30 

za dejavnosti 
 

   

5.1. pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih in kemičnih 
izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, predelava barvnih kovin, predelava kemičnih 
izdelkov, elektrogospodarstvo, bančni�tvo, premo�enjsko in osebno zavarovanje, 
upravno pravne storitve, splo�na dejavnost uprave; 
 

500 300 200 

5.2. proizvodnja kamna, peska in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala, �agane-
ga lesa in plo�č, gozdarstvo, turistično posredovanje, po�tne storitve, telekomunikacij-
ske storitve; 
 

450 350 250 
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11. člen 

Smotrna uporaba stavbnega zemlji�ča se meri s faktorjem izkori�čenosti zemlji�ča, ki predstavlja 
razmerje med bruto zazidano eta�no povr�ino obstoječih objektov in povr�ino območja, ter se toč-
kuje po naslednji tabeli: 
 

 

 

 

 

 

 

12. člen 

V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemlji�ča upo�tevajo izjemne ugodnosti v zvezi 
s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije 
stavbnega zemlji�ča. Izjemne ugodne lokacije so na stavbnih zemlji�čih znotraj območja A. 
 
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na zgoraj navedenih lokacijah se obračunavajo za nasle-
dnje dejavnost: 

5.3. kovinsko predelovalna dejavnost, strojna industrija, proizvodnja prometnih 
sredstev, grafična dejavnost, proizvodnja pijač, predelava papirja, elektronskih in 
telekomunikacijskih naprav, storitve na področju prometa, cestni promet, intelek-
tualne in ostale poslovne storitve; 
 

400 350 200 

5.4. proizvodnja končnih lesenih izdelkov, električnih strojev in apa-
ratov, krmil, gradbeni�tvo, prekladalne storitve, proizvodnja tkanin, 
proizvodnja zagotovljenih tekstilnih izdelkov, usnjene obutve in 
galanterije, proizvodnja raznovrstnih izdelkov, gostinstvo, trgovina 
na drobno-ne�ivilski proizvodi; 
 

300 250 150 

5.5. trgovina na debelo, �ivilska in ne�ivilska proizvodnja, obrtne storitve in pop-
ravila, kmetijske storitve, proizvodnja �ivilskih proizvodov; 
 

250 150 100 

5.6. kmetijska proizvodnja, ribi�tvo, vodno gospodarstvo, �elezni�ki promet, cevo-
vodni transport, raziskovalno razvojno delo, trgovina na drobno-�ivilski proizvodi, 
komunalna dejavnost; 
 

150 100 50 

5.7. urejanje naselij in prostora, stanovanjska dejavnost, posebne sto-
ritve, storitve v gospodarstvu; 
 

100 75 50 

5.8. izobra�evanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, �port, rekreacija, 
kampi, zdravstveno varstvo, umetnost, informacije, dru�beno varstvo otrok in mla-
dine, socialno varstvo. 

50 50 50 

Faktor izkori�čenosti Območje A Območje B 

0,2 60 30 

0,4 30 15 

0,6 15 10 

0,8 5  

nad 0,9   

bančni�tvo, intelektualne in ostale poslovne storitve, gostinske storitve,      
       premo�enjsko in osebno zavarovanje 

200   

trgovina na debelo in drobno, turistična posredovalnica    150 
obrtne dejavnosti         100 
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IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 

13. člen 

Nadomestilo se ne plačuje za zemlji�če, ki se 
uporablja za potrebe obrambe, za objekte tujih 
dr�av, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in 
konzularna predstavni�tva  ali v njih stanuje 
njihovo osebje, za objekte mednarodnih in 
meddr�avnih organizacij, ki jih uporabljajo te 
organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, 
če ni v mednarodnem sporazumu drugače 
določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo ver-
ske skupnosti za svojo versko dejavnost. 
 
Nadomestilo se na lastno zahtevo za dobo pet 
let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje 
kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal 
ali nadzidal dru�insko stanovanjsko hi�o, če je 
v ceni stanovanja oziroma dru�inske stano-
vanjske hi�e ali neposredno plačal stro�ke za 
urejanje stavbnega zemlji�ča po določbah tega 
zakona. 
 
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomes-
tila začne teči od dneva vselitve v stanovanje 
ali stanovanjsko hi�o. 
 
Poleg primerov  navedenih v prvem in drugem 
odstavku tega člena, so opro�čeni nadomestila 
tudi občani, ki prejemajo stalno socialno 
pomoč. 
 
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesre-
ča (poplava, potres, po�ar, plaz) so lahko 
opro�čeni plačila nadomestila za določen čas 
enega leta. 
 
Zavezance - pravne osebe in samostojne 
podjetnike, se lahko oprosti plačila nado-
mestila za določen čas enega leta, če so v 
preteklem letu: 
- zgradili ali kupili stavbo in  
- zaposlili nove delavce. 
 
Oprostitev nadomestila je razvidna iz sle-
deče tabele: 
 

 

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila in 
dokazila vlo�ijo zavezanci pri uradu najkasne-
je v 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.  
 
Občinska uprava pregleda vlogo za oprostitev 
plačila nadomestila in na podlagi dostavljenih 
dokazil zavezanca oprosti plačila nadomestila 
za dobo enega leta. Oprostitev zaradi enakega 
razloga je mo�na največ za dobo enega leta. 

V. DOLOČANJE VI�INE NADOMESTILA 

14. člen 

Nadomestilo se ne plačuje za stavbno zemlji�-
če, stavbe in dele stavbe, ki so v lasti Občine 
�martno ob Paki ter za zemlji�ča in stavbe 
pravnih oseb, ki jih je le-ta ustanovila oziroma 
za njen solastni�ki dele�. 
 
Nadomestilo se plačuje za stavbe, katere so v 
lasti Občine �martno ob Paki, pa jih je ta 
oddala v najem. 

15. člen 

Mesečna vi�ina nadomestila po merilih iz 
9.,10.,11. in 12. člena tega odloka se določi 
tako, da se skupno �tevilo točk pomno�i s 
povr�ino zavezančevega stavbnega zemlji�ča 
oziroma s povr�ino zavezančevega nezazida-
nega stavbnega zemlji�ča in z vrednostjo točke 
za izračun nadomestila za tekoče leto. 

16. člen 

Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z 
odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vred-
nosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemlji�ča na območju Občine �mar-
tno ob Paki, ki ga sprejme svet občine za 
odmerno leto. V primeru, da sklep ni sprejet, 
velja vrednost točke iz prej�njega leta. 
 
 

�tevilo novo zaposlenih  Vi�ina oprostitve (v %) 
1-10 25 
11-30 50 
31-50 75 

51 in več 100 
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VI. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekr�ek pravna oseba, če ne vlo�i prijave 
za nadomestilo ali če v prijavi izka�e neresnič-
ne podatke. 
 
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
�ek iz prvega odstavka tega člena. 
 
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje 
samostojni podjetnik, ki stori prekr�ek iz prve-
ga odstavka tega člena. 
 
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje 
fizična oseba, ki stori prekr�ek iz prvega 
odstavka tega člena. 

18. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vr�i občin-
ska uprava. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha 
veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemlji�ča (Uradni vestnik občine Velen-
je, �t. 2/87 in sprememba odloka, �t. 12/95). 

20. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mest-
ne občine Velenje in začne veljati 01.01.2004. 
 
 
�tevilka: 015-03-07/03 
Datum: 23.12.2003  
 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 
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Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, �t. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, �t. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine �martno ob Paki (Uradni vest-
nik Mestne občine Velenje, �t. 4-I/99) je Svet Občine �martno ob Paki na  9. seji, dne 23.12.2003 sprejel 

 

ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE �MARTNO OB PAKI ZA LETO 2004 

1. SPLO�NA DOLOČBA 

1. člen 

S tem odlokom se za Občino �martno ob Paki za leto 2004  določajo proračun, postopki izvr�evanja 
proračuna ter obseg zadol�evanja in poro�tev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun). 

2. VI�INA SPLO�NEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 

Splo�ni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 
 
- v tisoč SIT 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I. Prihodki         342.095 
II.  Odhodki         384.095 
III.  Proračunski primanjkljaj        -42.000 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALO�B 
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih dele�ev     16.200 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih dele�ev        4.400 
VI.  Prejeta minus dana posojil in spremembe kapitalskih dele�ev     11.800 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA        
  
VII.  Zadol�evanje                      30.000 
VIII.  Odplačilo dolga                           300 
IX.  Povečanje/zmanj�anje sredstev               -500 
X.  Neto zadol�evanje          30.200 
XI.  Neto financiranje          42.000 
Stanje sredstev na računu dne 31.12.2003             500 
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Celotni splo�ni del proračuna - bilanca prihod-
kov in odhodkov, posebni del proračuna ter 
načrt razvojnih programov so priloga k temu 
odloku in so objavljeni tudi na spletni strani 
Občine �martno ob Paki. 
 
Posebni del proračuna je razdeljen na področja 
proračunske porabe, ki so razdeljena na prora-
čunske postavke, te pa na podskupine kontov 
in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom. 

3. POSTOPKI IZVR�EVANJA PRORAČUNA 

3. člen 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihod-
kov, določenih v prvem stavku prvega odstav-
ka 43. člena ZJF, tudi prihodki po�arne takse 
po 59. členu zakona o varstvu pred po�arom  
(Uradni list RS, �t. 71/93 in 87/01) 

4. člen 

S tem odlokom se poobla�ča �upan, da odloča 
o prerazporeditvah pravic porabe med prora-
čunskimi postavkami v okviru posameznega 
področja proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna. 
 
�upan s poročilom o izvr�evanju proračuna 
enkrat med letom in po preteku proračunskega 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in 
njegovi realizaciji. 
 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je 
zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna 
ali rebalans proračuna. 

5. člen 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposred-
nega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2005 40% navedenih pravic porabe 

in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih 

pravic porabe. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposred-
nega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za teko-
če transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami. 
 
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu raz-
vojnih programov. 

6. člen 

 
Proračunski sklad je račun proračunske rezer-
ve, oblikovan po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v 
vi�ine 1,000.000 SIT 
 
Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi  sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do vi�ine 1,000.000 
SIT in o tem s pisnimi poročili obve�ča svet. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMO�ENJA  

OBČINE 

7. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 
77. člena ZJF, lahko �upan dol�niku do vi�ine 
50.000 tolarjev odpi�e oziroma delno odpi�e 
plačilo dolga. 

5. OBSEG ZADOL�EVANJA IN PORO�TEV OBČI-
NE IN JAVNEGA SEKTORJA 

8. člen 

Za kritje prese�kov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, prese�kov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in nalo�b ter odplačilo dolgov v raču-
nu financiranja se občina za proračun leta 
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2004 lahko zadol�i do vi�ine 5% zadnjega spre-
jetega proračuna. 
 
Obseg poro�tev občine za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih usta-
noviteljica je Občina �martno ob Paki, v letu 
2003 ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov 
v letu v katerem se daje poro�tvo. Izdana poro�-
tva se �tejejo v obseg mo�nega zadol�evanja 
občine. 

9. člen 

Pravne oseba javnega sektorja na ravni občine 
(javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 
2004 zadol�ijo le pod pogoji in s soglasjem 
Sveta Občine �martno ob Paki. 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLČBE 

10. člen 

V obdobju začasnega financiranja občine �mar-
tno ob Paki v letu 2005, če bo začasno financi-
ranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o 
določitvi začasnega financiranja. 

11. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 403-01-05/03 
Datum: 23.12.2003 
 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 

 
Priloga: 
Splo�ni del proračuna, posebni del proračuna in 
načrt razvojnih programov. 
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Svet Občine �martno ob Paki je na podlagi 83. člena Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v občini 
�martno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 4/02 in 7/03), 27. člena Tarifnega pravilnika o ravnanju in odlaganju 
komunalnih odpadkov (Uradni vestnik MO Velenje, �t. �t. 4/02) in 16. člena Statuta Občine �martno ob Paki (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, �t. 4-1/99) na svoji 9. seji dne 23.12.2003 sprejel 

SKLEP 
o določitvi cene izvajanja gospodarske javne slu�be ravnanje s komunalnimi  

odpadki 

I. 

Cene izvajanja gospodarske javne slu�be ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine 
�martno ob Paki se na novo oblikujejo in povi�ajo zaradi novega standarda ločenega zbiranja 
odpadkov: 
 
 
 
 
 
 
Ob upo�tevanju normativa, ki ga opredeljuje Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov 
v občini �martno ob Paki je za vsa gospodinjstva, v kolikor nimajo na osnovi 40. člena pogodbeno 
opredeljenega drugega volumna cena na oskrbljeno osebo naslednja: 
 
 
 
 
 
 
V zgoraj navedene cene ni zajeta republi�ka Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, ki se določa skladno z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpad-
kov (Uradni list RS �t.70/01) in DDV v vi�ini 8,5%. 

II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati skladno s 4. členom Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 
(Uradni list RS �t. 41/02) po 30-ih dneh od potrditve cen na Ministrstvu za gospodarstvo RS. 
 
�tevilka: 015-03-06/03 
Datum: 23.12.2003 

�upan Občine �martno ob Paki  
Alojz Podgor�ek, s.r. 

 
 

Zap. �t. Vrsta storitve SKUPAJ - enotna cena v 

   SIT/ m3 

1. Zbiranje in odvoz 3.359,49 
2. Odlaganje 669,90 
3. Ravnanje skupaj 4.035,82 

Zap. �t. Vrsta storitve SKUPAJ enotna cena v 

   SIT/130 l mesečno na osebo 
1. Zbiranje in odvoz 436,73 
2. Odlaganje 87,09 
3. Ravnanje skupaj 523,82 
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Na podlagi 21. in. in 29. člena Zakona o lokalni samoup-
ravi (Ur. l. RS, �t. 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, 59/99-odl.US, 70/00 
in 100/00), Navodila o metodologiji za oblikovaje cen 
obveznih lokalnih javnih slu�b (Ur. l. RS �t. �t. 56/2001), 
Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v 
občini �martno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, �t. 4/02 in 7/03) in 16. člena Statuta Občine 
�martno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
�t. 4-1/99) je Svet Občine �martno ob Paki na svoji 9. 
seji dne 23.12.2003 sprejel  

TARIFNI PRAVILNIK  
o ravnanju in odlaganju komunalnih 

odpadkov 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo osnove za izra-
čun cene za ravnanje s komunalnimi odpadki, 
ki obsega zbiranje in odvoz, obdelavo biolo�-
kih komunalnih odpadkov in odlaganje odpad-
kov. Zbiranje odpadkov zajema vse storitve 
povezane z oddajo in prepu�čanjem komunal-
nih in njim podobnih odpadkov, ki nastanejo v 
gospodinjstvih, javnih zavodih, ustanovah, 
dru�tvih in gospodarskih dru�bah ter prevze-
manjem le-teh in njihov prevoz v obdelavo 
oziroma predajo drugim zbiralcem oziroma 
odstranjevalcem. 
Cene storitev za ravnanje s komunalnimi 
odpadki in za odlaganje komunalnih odpadkov 
(v nadaljevanju: ravnanje) se oblikujejo ločeno 
za: 
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 
predelavo in obdelavo biolo�kih komunalnih 
odpadkov 
odlaganje /odstranjevanje/ komunalnih in njim 
podobnih odpadkov. 
CenaRAVNANJA= Cena zbiranje + Cena obdelavo + 
Cena odlaganje 

2. člen 

Subjekti v tarifnem pravilniku so: 
1. Zavezanci za plačilo cene za ravnanje so 
povzročitelji komunalnih odpadkov na območ-
ju občine �martno ob Paki in sicer: 
1.1 gospodinjstva,  

1.2 javni zavodi, ustanove in dru�tva ter  
1.3 gospodarske dru�be in samostojni podjet-
niki, ki pri svojem delovanju povzročajo manj-
�e količine odpadkov, ki so po naravi in sesta-
vi podobni komunalnim odpadkom iz gospo-
dinjstev in jih je mogoče odva�ati s smetarski-
mi vozili (v nadaljevanju uporabniki), razen 
gospodarske dru�be, ki so opredeljene v 3. 
odstavku 8. člena odloka ravnanju in odlagan-
ju komunalnih odpadkov v Občini �martno ob 
Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
�t. 4/02 in 7/2003 - v nadaljevanju: odlok). 
2. Zavezanec, ki izvede obračun zbiranja in 
odvoza ter predelavo in obdelavo komunalnih 
odpadkov, je izvajalec javne slu�be ravnanja z 
odpadki  (v nadaljevanju koncesionar). 
3. Zavezanec, ki izvede obračun odlaganja  
preostankov komunalnih odpadkov, je izvaja-
lec javne slu�be odlaganja odpadkov (v nadal-
jevanju upravljavec).  

3. člen 

Občinski svet potrdi skladno s 51.členom 
odloka letni program ravnanja s komunalnimi 
in njim podobnimi odpadki ter skladno s 
52.členom odloka  letni program odlaganja 
nenevarnih odpadkov. S tema programoma se 
sprejmejo tudi predvideni stro�ki za naslednje 
leto. 

4.člen 

Izvajalec inkasa, ki uporabnikom zaračunava 
storitve ravnanja, je upravljavec. Koncesionar 
upravljavcu posreduje podatke za obračun sto-
ritev za zbiranje in odvoz ter predelavo in 
obdelavo komunalnih odpadkov.  

5. člen 

Izvajalec inkasa in koncesionar zaračunavanje 
storitev ravnanja uredita v pogodbi, v kateri 
določita medsebojne pravice in obveznosti. 
Izvajanje pogodbe nadzira Občina �martno ob 
Paki. 

6. člen 

Cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 
obsega:  
1. stro�ke zbiranja in odvoza preostankov 

odpadkov  (20 00 00) na odlagali�če, 
2. stro�ke zbiranja in odvoza ločenih frakcij 
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(20 01 00) iz zbiralnic do recikla�nega dvo-
ri�ča oziroma  zbirnega centra, kjer jo 
oddaja prevzemniku po Pravilniku o ravna-
nju z embala�o in odpadno embala�o (Ur.l. 
RS �t.104/00), po dogovorjenem standardu, 
kjer se zagotovi volumen v  zbiralnicah, ki 
je opredeljen v odloku v 22. členu, 

3. stro�ke odvoza ločenih frakcij (20 01 00) iz 
zbirnega centra predelovalcu ali v sortirni-
co, 

4. stro�ke zbiranja in oddajanja nevarnih 
komunalnih (20 00 00 *) odpadkov, 

5. stro�ke zbiranja in odvoza kosovnih odpad-
kov na recikla�no dvori�če, razgradnja in 
oddaja predelovalcem in odlaganje preos-
tanka, 

6. stro�ke obratovanja in vzdr�evanja zbirnega 
centra,  

7. osve�čanje. 

7.člen 

Cena predelave in obdelave biolo�kih komu-
nalnih odpadkov obsega:  
1. stro�ke zbiranja in odvoza biolo�kih odpad-

kov (20 01 08 in 20 02 01) na kompostarno, 
2. stro�ke predelave biolo�kih odpadkov,  
3. stro�ke odvoza in odlaganja sejalnega 

ostanka od nekompostirane frakcije pri pro-
cesu kompostiranja. 

8.člen 

Cena odlaganja preostankov komunalnih 
odpadkov obsega: 
1. stro�ke odlaganja 20 00 00, 
2. obdelavo odpadkov, ki je potrebna pred 

odlaganjem v deponijsko telo na samem 
odlagali�ču, 

3. stro�ke vzdr�evanja odlagali�ča, 
4. stro�ke monitoringa,  
5. stro�ke odlagali�ča po zaprtju, 
6. prekladanje ostankov odpadkov na prekla-

dalni postaji, 
7. prevoz odpadkov do mesta odstranitve, 
8. odstranitev odpadkov. 

9.člen 

Cene ravnanja so določene s tarifnimi postav-

kami za posamezne elemente oziroma vrste 
stro�kov v skladu s predpisi na področju obli-
kovanja cen. 
Struktura stro�kov mora biti prikazana tako, da 
je za vsak element stro�kov mogoče nedvoum-
no ugotoviti dele� v celotnih stro�kih. 
 
V ceni storitev ravnanja se za vsako posamez-
no storitev iz 1. člena tega pravilnika zajema-
jo: 
1. Neposredni stro�ki: 
- stro�ek električne energije, 
- stro�ek pogonskega materiala, 
- drugi stro�ki materiala, 
- stro�ek storitev, 
- stro�ek dela, 
- neposredni stro�ki prodaje in 
- drugi neposredni stro�ki. 
2. Posredni proizvajalni stro�ki: 
- amortizacija, 
- investicijsko vzdr�evanje in 
drugi posredni proizvajalni stro�ki.  
3. Splo�ni stro�ki 
- posredni stro�ki nabave,  
- posredni stro�ki uprave, 
- posredni stro�ki prodaje in  
- posredni stro�ki obresti. 
4. Dobiček.  

10.člen 

Cene storitev za ravnanja se oblikujejo na eno-
to posamezne storitve iz 1. člena tega pravilni-
ka.  

11.člen 

1. Cena za zbiranje in odvoz 
Osnovna cena  storitve za zbiranje in odvoz za 
preostanek komunalnih odpadkov   je izra�ena 
v SIT na  m3 in se zaračuna na sledeči način: 
Cena zbiranje = Stro�ekzbiranja / Vnajmanj�i, C . 
 
Kjer je:  

Cena zbiranje določena na osnovi letnih stro�kov 
zbiranja za opravljanje GJS, ki se porazdelijo 
na najmanj�o skupno prostornino izračunane 
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količine komunalnih odpadkov za celotno oskrbovalno območje. 
Stro�ekzbiranja = letni stro�ek zbiranja 
Vnajmanj�i, C = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, ki se določi po enačbi: 
Vnajmanj�i , c = (K1P + K2Z +Vi +Viiii)*12. 
 
Kjer je: 
K1 = kolektivna norma za najmanj�i volumen 130 l/osebo na mesec, 
P = �tevilo oseb, 
K2 = kolektivna norma za najmanj�i volumen na zaposlenega, ki je 42 l/zaposlenega na mesec, 
Z = �tevilo zaposlenih, 
Vi = volumen, ki je določen za mesečni odvoz na osnovi pogodb iz 40.člena odloka, 
Viiii= skupni volumen počitni�kih objektov, določen po enačbi, 
Viiii= Viii* X. 
 
Pri tem je:  
Viii= 240 l/ mesec 
X = �tevilo počitni�kih enot v občini �martno ob Paki. 

12.člen 

Določanje stro�ka zbiranja in odvoza odpadkov za zavezance opredeljene v točki 1.1 drugega 
člena tega pravilnika 
 
Povprečni mesečni stro�ek zbiranja odpadkov v obsegu določenem v 6. členu  tega pravilnika se 
določi glede na �tevilo članov gospodinjstva na določenem naslovu  ob upo�tevanju, da je 52 odvo-
zov na leto. 
 
MSzbiranje= Cena zbiranje* P* K1. 
 
Kjer je : 
MSzbiranje mesečni stro�ek za zbiranje v gospodinjstvu, 
Cenazbiranje osnovna cena storitve izra�ena v SIT/m3, 
P �tevilo oseb v gospodinjstvu, 
K1 kolektivna norma je 130 l/osebo na mesec. 
 
Povprečni mesečni stro�ek za zbiranje in odvoz za počitni�ko hi�o oziroma stanovanje se določi 
glede na  povprečni mesečni volumen, ki je opredeljen v 4. odstavku 29. člena odloka in se določi 
po enačbi 
MSzbiranje= Cena zbiranje* Viii 
Viii= 240 l/mesec. 
Določanje stro�ka zbiranja in odvoza odpadkov za zavezance opredeljene v točki 1.2 in 1.3 drugega 
člena tega pravilnika 
 
Povprečni mesečni stro�ek zbiranja odpadkov v obsegu določenem v 6. členu tega pravilnika se 
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določi glede na �tevilo zaposlenih pri pravni 
osebi na določenem naslovu  ob upo�tevanju, 
da je 52 odvozov na leto. 
 
MSzbiranje= Cena zbiranje* Z* K2 
 
Kjer je: 
MSzbiranje mesečni stro�ek za zbiranje,  
Cenazbiranje osnovna cena storitve izra�ena v 
SIT/m3, 
Z �tevilo zaposlenih oseb (varovancev v jav-
nem zavodu), 
K2 kolektivna norma je 42 l/osebo na mesec. 
 

13.člen 

2. Cena za predelavo in obdelavo  
Cena storitve za predelavo in obdelavo za 
posodo, v katero se odlagajo biolo�ki odpadki, 
ki jih ustvari povzročitelj  se določi v SIT/m3. 
Cena storitve se določi tako, da se cena za pre-
delavo in obdelavo zaračuna na sledeči način: 
Cena predelavo = Stro�ekpredelave / Vnajmanj�i, C.  
 
Kjer je:   

Cena predelavo določena na osnovi letnih stro�-
kov zbiranja in predelave biolo�kih odpadkov, 
ki se porazdelijo na najman�o skupno prostor-
nino izračunane količine biolo�kih komunalnih 
odpadkov za celotno oskrbovalno območje. 
Stro�ekpredelave = letni stro�ek zbiranja in prede-
lave 
Vnajmanj�i, C,B = skupna letna  prostornina izraču-
nane količine biolo�kih komunalnih odpadkov 
Vnajman�i name�čen volumen, C,B= (K3P + Vii)* 12. 
 
Kjer je: 
K3 = kolektivna norma za najman�i volumen 
42 l/osebo na mesec, 
P = �tevilo oseb, 
Vii =  mesečni volumen določen na osnovi 
pogodb iz 32.člena odloka. 
 
 
 

14.člen 

Določanje stro�ka  predelave biolo�kih 
odpadkov za zavezance opredeljene v točki 
1.1 drugega člena tega pravilnika 
 
Povprečni mesečni stro�ek zbiranja in predela-
ve biolo�kih odpadkov v obsegu določenem v 
7.členu tega pravilnika se določi glede na �te-
vilo članov gospodinjstva na določenem naslo-
vu  in kolektivno normo na osebo na mesec. 
 
MSpredelavo= Cena predelavo* P* K3 
 
Kjer je : 
MSpredelavo mesečni stro�ek za zbiranje v gos-
podinjstvu, 
Cenapredelavo osnovna cena storitve izra�ena v 
SIT/m3, 
P �tevilo oseb v gospodinjstvu, 
K3 kolektivna norma je 42 l/osebo na mesec. 
 
Določanje stro�ka predelave biolo�kih odpad-
kov za zavezance opredeljene v točki 1.2 in 
1.3 drugega člena tega pravilnika 
 
V gostinskih obratih in menzah se lahko name-
sti volumen posode glede na dejanske količine 
biolo�kih odpadkov.V tem primeru se mesečni 
stro�ek izračunana podlagi dejanske količine 
odpadkov. 
MSpredelava= Cena predelava* V 
 
Kjer je: 
MSpredelava mesečni stro�ek za zbiranje in pre-
delavo biolo�kih odpadkov, 
V je dogovorjeni name�čeni dejanski mesečni  
volumen. 

15.člen 

3. Cena za odlaganje 
Enota storitve za odlaganje je prostornina 
posode za preostanek komunalnih odpadkov, 
ki jih ustvari povzročitelj (v m3). 

16. člen 

Osnova za obračun storitev  odlaganja v obse-
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gu določenem v 8. členu tega pravilnika  je 
prostornina posode za ostanek komunalnih 
odpadkov in pogostnost odvoza, ki se določi 
glede na �tevilo prebivalcev v stavbi s stalnim 
ali začasnim prebivali�čem ali zaradi zaposle-
nih, ki izvajajo dejavnosti v tej stavbi, glede 
na kolektivno normo volumna povzročenih 
odpadkov izra�eno na osebo na mesec v stav-
bi. 
Osnovna cena  storitve za zbiranje in odvoz za 
preostanek komunalnih odpadkov  izra�ena v 
SIT na  m3 in se zaračuna na sledeči način: 
Cena odlaganje =stro�ki za odlaganje/ Vnajmanj�i, C 
*12. 
 
Kjer je:   

Cena odlaganje določena na osnovi letnih stro�-
kov  za opravljanje GJS odlaganja odpadkov, 
ki se porazdelijo na najmanj�o skupno prostor-
nino izračunane količine komunalnih odpad-
kov za celotno oskrbovalno območje, 
Stro�ekodlaganja = letni stro�ek odlaganja, 
Vnajmanj�i, C = skupna prostornina izračunane 
količine komunalnih odpadkov, 
 
Vnajman�i name�čen volumen = K1P + K2Z + Vi 
 
 
Kjer je: 
K1 = kolektivna norma za najmanj�i volumen 
130 l/osebo na mesec, 
P = �tevilo oseb, 
K2 = kolektivna norma za najmanj�i volumen 
na zaposlenega, ki je 42 l/zaposlenega na 
mesec, 
Z = �tevilo zaposlenih, 
Vi= volumen, ki je določen za mesečni odvoz 
na osnovi pogodb iz 40.člena odloka. 

17. člen 

Določanje stro�ka odlaganja  odpadkov za 
zavezance opredeljene v točki 1.1 drugega 
člena tega pravilnika 
Povprečni mesečni stro�ek odlaganja odpad-
kov v obsegu določenem v 6. členu tega pra-
vilnika se določi glede na �tevilo članov gos-
podinjstva na določenem naslovu. 
 

MSodlaganja= Cena odlaganje* P* K1 
 
Kjer je : 
MSodlaganje mesečni stro�ek za zbiranje v gos-
podinjstvu, 
Cenaodlaganje osnovna cena storitve izra�ena v 
SIT/m3, 
P �tevilo oseb v gospodinjstvu, 
K1 kolektivna norma je 130 l/osebo na mesec. 
 
Povprečni mesečni stro�ek za odlaganje preos-
tanka  za počitni�ko hi�o oziroma stanovanje 
se določi glede na  povprečni mesečni volu-
men, ki je opredeljen v 4. odstavku 29. člena 
odloka in se določi po enačbi: 
MSodlaganje= Cena odlaganje* Viii 
Viii= 240 l/mesec. 
Določanje stro�ka odlaganja odpadkov za 
zavezance opredeljene v  
točki 1.2 in 1.3 drugega člena tega pravilnika 
 
Povprečni mesečni stro�ek odlaganja odpad-
kov v obsegu določenem v 6. členu tega pra-
vilnika se določi glede na �tevilo zaposlenih 
pri pravni osebi na določenem naslovu . 
 
MSodlaganje= Cena odlaganje* Z* K2 
 
Kjer je: 
MSodlaganje mesečni stro�ek za odlaganje, 
Cenaodlaganje osnovna cena storitve izra�ena v 
SIT/m3, 
Z �tevilo zaposlenih oseb,  
K2 kolektivna norma je 42 l/osebo na mesec. 

 18. člen 

V več stanovanjskih hi�ah se cena storitev 
ravnanja razdeli na posamezna gospodinj-
stva glede na �tevilo članov gospodinjstva.  

19. člen 

Cena tipizirane vrečke za odpadke vklju-
čuje ceno vrečke, ceno zbiranja in odvoza, 
ceno odlaganja in takso na odlo�ene 
odpadke. Cena zbiranja in odvoza, cena 
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odlaganja in takse se določi glede na enot-
no ceno storitve ( SIT/m3) in upo�tevanje 
volumna vrečke. 

20. člen 

Cena za ravnanje se lahko izračuna kot 
lastna cena, če je obstoječa kakovost in 
način oskrbe pri izvajanju javne slu�be 
ravnanja s komunalnimi odpadki in odla-
ganja komunalnih odpadkov enaka ali 
bolj�a od predpisanega oziroma, če lokalna 
skupnost nima izdelanega programa za 
doseganje predpisanega načina oskrbe in 
ravnanja. 

21. člen 

Cena za ravnanje se lahko izračuna kot 
upravičena cena, če je obstoječa kakovost 
in način oskrbe pri izvajanju javne slu�be 
ravnanja s komunalnimi odpadki in odla-
ganja komunalnih odpadkov manj kakovo-
stna od predpisane in če ima lokalna skup-
nost izdelan program za doseganje predpi-
sane kakovosti in načina oskrbe in ravnan-
ja. 

22. člen 

Razlika med upravičeno in lastno ceno sto-
ritev se oblikuje na podlagi ocenjenih stro-
�kov izvajanja programa in dinamiko nje-
govega izvajanja. 
Prihodki, ki nastanejo z razliko med upra-
vičeno in lastno ceno storitev se lahko 
uporabijo izključno za izvajanje programa 
iz prej�njega odstavka. 

23. člen 

Obračun za ravnanje se izvaja na osnovi 
podatkov za posamezno stavbo in register 
prevzemnih mest. Spremembe so mo�ne 
na osnovi podatkov iz centralnega registra 
prebivalstva, evidenc o �tevilu zaposlenih 
v posamezni dejavnosti ali ob predlo�itvi 
uradne dokumentacije upravne enote v pri-
meru vselitve ali izselitve iz stavbe, kot je 
opredeljeno v 47. členu odloka. 
 

Obračun se prične ob priključitvi uporab-
nika na javno slu�bo ravnanje z odpadki in  
preneha z odjavo uporabnika na javno slu-
�bo ravnanje z odpadki.  

24. člen 

Ceno enote storitve potrdi občinski svet s 
sklepom vsakokrat, ko se oblikuje ali spre-
meni cena za zbiranje in odvoz, za prede-
lavo biolo�kih komunalnih odpadkov. 
Cena enote storitve se določi na osnovi 
podatkov iz poslovnega načrta izvajalca 
javne slu�be, letnega programa izvajanja 
GJS in javno priznane inflacije. 

25. člen 

Cene se spreminjajo praviloma enkrat /1 
krat/ letno, upo�tevajoč spremembe cen 
posameznega predpisanega elementa stro�-
kov v vi�ini, ki takemu elementu stro�kov 
pripada, glede na potrjeno strukturo stro�-
kov oziroma dele� tega stro�ka v celotnih 
stro�kih. 
Za predpisane elemente stro�kov se �tejejo 
elementi v skladu z veljavnimi predpisi na 
področju oblikovanja cen. 

26. člen 

Cene se lahko spremenijo tudi ob pričetku 
izvajanja posamezne storitve iz 1. člena 
tega pravilnika ali ob spremembi standarda 
storitve. 

27. člen 

Subjekti po tem tarifnem pravilniku niso 
gospodarske dru�be in samostojni podjet-
niki po 42. členu odloka in imajo z uprav-
ljavcem sklenjene posebne pogodbe za 
odpadke izven skupine 20 00 00.  

28. člen 

Subjekti po tem tarifnem pravilniku tudi 
niso povzročitelji odpadkov po 43. členu 
odloka, ki na odlagali�če odlagajo nene-
varne odpadke (izven skupine 20 00 00) 
občasno in po predhodni najavi. 
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29. člen 

V cenah ravnanja niso upo�tevane zakon-
sko predpisane dajatve. 

30. člen 

Izvajalec inkasa je dol�an zaračunavati 
tudi zakonsko predpisane dajatve. 

31. člen 

V blokovni gradnji, kjer je več kot 20 sta-
novanj mora biti name�čeni volumen za 20 
% večji, kot to izhaja iz izračuna volumna 
glede na �tevilo prebivalcev v objektu in 
kolektivno normo na osebo na mesec, �e 
tri leta po uveljavitvi tega tarifnega pravil-
nika. 

32. člen 

V prehodnem obdobju enega leta, ki je pri-
čelo teči od 1.1.2003 dalje, mora koncesio-
nar urediti evidence in  postopoma  odpra-
viti prevelike volumne name�čenih posod  
namestiti volumne posod glede na kolekti-
vne norme oziroma 31. člen tega pravilni-
ka ali pa  skleniti pogodbe skladno s 40. 
členom odloka. 
 
V prehodnem obdobju od 1.9.2003 do 
1.1.2004 mora koncesionar stanovalcem v 
blokovni gradnji v okviru standarda zbira-
nja in odvoza zagotoviti volumen preos-
tanka odpadka, ki bi ga imeli skupno z 
volumnom zbiralnic, v kolikor te zbiralni-
ce �e ne bodo fizično izvedene. 

33. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta tarifni 
pravilnik preneha veljati tarifni pravilnik 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje �t. 4/02. 

34. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem vestniku MO Velenje 

uporablja pa se od 1.1.2004 dalje.  
 
�tevilka: 015-03-08/03 
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�upan Občine �martno ob Paki  
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