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OBJAVLJAM
- naslednje akte Mestne občine Velenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sklep o imenovanju članov v Svet vrtca Velenje
Sklep o določitvi gibljivega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2004
Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Gorica
Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra
Sklep o odsvojitvi nepremičnine v k.o. Velenje
Sklep o sofinanciranju investicije “Nadzidava zdravstvenega doma (objekt A) za potrebe
doma za starejše”
Sklep o sofinanciranju investicije “Dom za starejše”
Sklep o seznanitvi določil Uredbe o ekološko pomembnih območjih in Uredbe o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) na območju Mestne občine Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine
Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine
Žalec za območje Mestne občine Velenje – dopolnjen 2002

Ur. vestnik št.

13/04

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 2 / Številka 13-2004

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona
v vrtcih (Ur.l.RS, št.12/96, 44/00, 78/03), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl.US, 39/96, 44/96-odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99, 36/99-odl US, 59/99-odl.US,
70/00, 94/00-odl US, 100/00-odl US, 28/01-odl US, 87/01, 16/02-odl US, 51/02
in 108/03-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), na 16. seji dne 22. 6. 2004
sprejel

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa
v oddelkih Vrtca Velenje
I.
Sprejme se določitev o (gibljivem) fleksibilnem normativu za
Vrtec Velenje, kar pomeni v šolskem letu 2004/2005 povečanje
števila otrok v oddelku za največ dva otroka, glede na število
otrok v oddelku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se
prične uporabljati od 1.9.2004 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 22. 6. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) ter 11. člena Odloka o
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 4/99, 6/01 in
12/03) na svoji 16. seji, dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje
v letu 2004
I.
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine naslednja
priznanja:

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo:

Dr. Franc ŽERDIN
Doc. dr. Franc Žerdin, rojen 29. 5. 1949 v Žižkih v Prekmurju,
se je leta 1965 vpisal na Rudarsko tehniško šolo v Velenju
in se še kot študent že leta 1975 zaposlil v Rudniku lignita
Velenje. Leta 1984 je prevzel vodenje Študijskega oddelka
na Rudniku lignita Velenje. Od novembra 1986 je opravljal
naloge glavnega inženirja razvoja in investicijskih dejavnosti
vse do novembra 1988, ko je bil imenovan za tehničnega
direktorja RLV. Leta 1990 je postal vodja Centralne rudarske
reševalne službe rudnikov Slovenije in Hrvaške ter sodeloval
ali vodil številne reševalne akcije. Aprila 1989 je bil na FNT -
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oddelek za montanistiko izvoljen v naziv docenta za predmete
iz tehničnega rudarstva. Maja 1992 je postal direktor Rudnika
lignita Velenje in je to delo opravljal do leta 2002. Magistriral je
leta 1987, doktoriral pa leta 1993.
Doc. dr. Franc Žerdin je nadaljeval in nadgrajeval začete
usmeritve in dosežke ter s tem pomembno zaznamoval ne
le razvoj Premogovnika, ampak tudi razvoj slovenskega
gospodarstva, razvoj lokalnih skupnosti in družbe. Njegovo
delo je odlikovala osebna vpetost v delovanje podjetja, za
napredek in razvoj, posluh za zaposlene, za delavce. Vedno
si je prizadeval poiskati, motivirati in spodbujati sodelavce,
mlade kadre. Premogovnik Velenje se je z njegovim uspešnim
vodenjem izognil težavam tranzicije.
Gospodarstvo občine je gonilna sila razvoja občine. Občina
je lahko uspešna le, če je uspešno njeno gospodarstvo, zato
je povezanost in sodelovanje tako zelo pomembno. To je bilo
in je ves čas vodilo delovanja predlaganega kandidata za Grb
Mestne občine Velenje. Skoraj ga ni področja, kjer doc. dr.
Franc Žerdin ni pustil trajnih sledi svojega delovanja, pa naj bo
to na področju izobraževanja, kulture ali športa.

Jožef Povše – Engelbert
Gospod Jožef Povše Engelbert se je v Velenje priselil leta
1961 in se zaposlil na Rudarskem šolskem centru kot učitelj
praktičnega pouka v kovinarski stroki.
Poleg svojega dela in poslanstva pri izobraževanju mladih se
je Jožef Povše vključil v delo SZDL in sindikata. Predlagani
je bil več let aktiven predsednik moškega in ženskega
košarkarskega društva. Hkrati se je takoj ob prihodu pridružil
udarniški izgradnji Velenja tudi v vlogi organizatorja z bogatimi
izkušnjami, pridobljenimi na mladinskih delovnih akcijah, kot
so Šamac–Sarajevo, Goriški Lijak in Nova Gorica. Bil je tudi
član družbeno političnega zbora Občine Velenje.
Za svoje delo je bil tudi večkrat nagrajen, med drugim je
tudi dobitnik priznanja Osvobodilne fronte. Poleg vojaških
odlikovanj – Medalje za vojne zasluge in Medalje za hrabrost
je bil odlikovan tudi z Ordenom dela s srebrnim vencem in z
Zlato plaketo ZZB NOB Slovenije.
V zadnjem desetletju je uspešno vodil Medobčinsko združenje
borcev in udeležencev NOB ter si prizadeval za tesnejše
sodelovanje med združenjem, ki ga je vodil, Zvezo slovenskih
častnikov, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in združenjem
SEVER. S sodelovanjem in vodenjem spominskih slovesnosti
je aktivno sodeloval pri posredovanju zgodovinskih izkušenj in
krepitvi domoljubne zavesti naših občank in občanov.

Bolnišnica Topolšica
Junija 1919 so v Bolnišnici v Topolšici, ki je bila prvi sanatorij
za zdravljenje tuberkuloze v takratni Kraljevini SHS, sprejeli na
zdravljenje prvo bolnico iz okolice Šoštanja. Podoba bolnišnice
se je skozi leta spreminjala, prav tako tudi njena vsebina. V
obdobju II. svetovne vojne je nudila zavetje in poskrbela za
zdravljenje ranjencev.
Po vojni so se v njej zdravili številni pljučni bolniki iz vse
Jugoslavije. Novejša zgodovina bolnišnice se je pričela pisati z
letom 1976, ko se je združila z Zdravstvenim domom Velenje.
Ob pljučnem oddelku je bil ustanovljen še interni oddelek.
Kljub zaostrenim gospodarskim odnosom in pogostim
poskusom ukinjanja je ob maksimalnih naporih vodstva in
delavcev uspela držati korak z razvojem stroke. Na nekaterih
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področjih, kot so znotrajbronhialno odstranjevanje tumorjev z
elektrokavterjem ali bolnišnična rehabilitacija bolnikov s srčnim
popuščanjem, pa je bila in ostaja vodilna v Sloveniji. Svoje
strokovne izkušnje predstavljajo na domačih in mednarodnih
kongresih ter objavljajo v strokovnih revijah. Bližina bolnišnice,
čas, oprema in strokovna usposobljenost kadra so odločilni pri
reševanju akutnih primerov.
Poleg zdravljenja in rehabilitacije se bolnišnica zadnja leta vse
bolj uveljavlja tudi na preventivnem področju. S številnimi
članki, kontaktnimi oddajami, predavanji in delavnicami
nam njeni strokovnjaki odstirajo poti, kako ohraniti in krepiti
zdravje. Ne samo stroka - tudi odnosi, ko ti prisluhnejo in te
poslušajo, da se počutiš dobro, ko so v stiski vsi s tabo - sestra,
zdravnik, fizioterapevt, laborant pa tudi tehnično osebje, ki
skrbi, da življenje v bolnišnici teče brez zapletov, so razlog, da
je mozaična podoba bolnišnice takšna, kot jo želimo. Zato ob
praznovanju 85-letnice predlagamo, da Bolnišnica Topolšica
prejme Grb Mestne občine Velenje.

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo:

Alojz Fidej
Alojz Fidej, rojen 20. 6. 1956, stanujoč na Jenkovi 39 v Velenju,
je v svoji plesni karieri v sezoni 1979/80 dosegel naslov
viceprvaka Jugoslavije v latinsko-ameriških plesih, nato pa je
bil še pet let finalist državnega plesnega prvenstva Jugoslavije.
V sezoni 1993/94 je v Velenju ustanovil Plesno šolo Step, v
kateri je začel poučevati sedem odraslih plesnih parov, ki jih je
navdušil za ples. V teh letih je število odraslih plesnih parov,
ki so ne samo radi plesali, ampak so se želeli naučiti plesati
standardne in latinsko ameriške plese, nenehno naraščalo. Z
njimi je raslo tudi število različnih nivojev plesnih tečajev.
Prilagajanje urnikov tečajev prostemu času tečajnikov je
narekovalo tečaje ob različnih dnevih, celo ob nedeljah.
Pomanjkanje ustreznih prostorov je terjalo organizacijsko
iznajdljivost in izvedbo tečajev na različnih lokacijah.
Vzporedno z naraščanjem števila vključenih se v dolini širi
zavedanje, da je znanje plesa in obnašanja na plesišču del
osebne kulture posameznika. Raste spoznanje, da je ples
pomembna oblika družabnega življenja, ki združuje, koristna
oblika preživljanja prostega časa, ne le na tečajih, ampak tudi
ob sobotnih večerih, da je pomemben za telesno in duševno
zdravje. V tem času je delovanje Plesne šole Step preraslo
občinske meje. Ob 10-letnici delovanja je vanjo vključenih 170
odraslih plesnih parov v Velenju, Grižah, Mozirju in Celju. Ples
je obenem prvina kulturne identitete naroda, zato ga je treba
prenašati tudi na mlade. Alojz Fidej je prenesel to znanje na
številne osmošolce osnovnih šol Antona Aškerca, Gustava
Šiliha in Gorica. Na maturantski ples pa je v sodelovanju z
Gimnazijo Celje, Ekonomsko šolo Celje in Srednjo zdravstveno
šolo Celje pripravil preko 500 parov letno. V skrbi za kvalitetno
življenje, za telesno in duševno zdravje posameznika je prav,
da ima ples v izboru telesnih aktivnosti enakovredno mesto.
Enakovrednost mu lahko da vodstvo družbene sredine, ki ne
prezre posameznikov, ki so plesno dejavnost dvignili iz sivine
povprečja. Zato si Alojz Fidej ob 10-letnici delovanja Plesne
šole Step to priznanje zasluži.
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Anton Skok
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje zaključuje 18.
študijsko leto. Od vsega začetka je mentor likovnega krožka
Anton Skok, ki s svojo strokovnostjo in organizacijskimi
sposobnostmi ter vedro naravo privablja v ta krožek številne
člane, ki na lastno željo obiskujejo strokovne tečaje in večkrat
letno razstavljajo po vsej Sloveniji.
Pet članov iz tega krožka je imelo že več samostojnih razstav.
Dva izmed njih sta prejela dve zlati plaketi in eden certifikat
kakovosti za grafično delo ZVEZE LIKOVNIH DRUŠTEV
SLOVENIJE. Leta 1998 je krožek prejel prvo in najvišje
priznanje ANDRAGOŠKEGA CENTRA RS za izredne uspehe
na likovnem področju. Vse to delo in ustvarjanje je plod
dolgoletnega uspešnega mentorstva profesorja Antona Skoka.
Kot likovni pedagog se je leta 1977 zaposlil na Osnovni šoli
Veljka Vlahoviča v Velenju. S svojo mladostno zagnanostjo,
z občutljivostjo, prizadevnostjo in z velikimi sposobnostmi
motiviranja in vodenja otrok za likovno izražanje je že po nekaj
letih dosegel, da so bila likovna dela učencev nagrajena na
različnih razstavah doma in v tujini. Bil je strokovni recenzent
prvih likovnih pripomočkov v Sloveniji in dveh učbenikov. Je član
več republiških komisij za izbor likovnih izdelkov osnovnošolcev.
Po vsej Sloveniji je več kot deset let vodil strokovne delavnice
in predavanja za likovne pedagoge. Ob nedeljah pripravlja
srednješolce za sprejem na Likovno akademijo in se srečuje
s člani likovnega krožka za dodatno strokovno pomoč. Deset
let je bil predsednik Medobčinske zveze prijateljev mladine
Velenje. Že 26 let usmerja, oblikuje in postavlja razstavo
»Likovni svet otrok« na Osnovi šoli Karla Destovnika – Kajuha,
že več kot deset let pa je tudi član njegove žirije. Leta 1998 je
ob 30-letnici "Likovni svet otrok Slovenije" oblikoval katalog,
v katerem neprekinjeno razgrinja vsakoletno likovno žetev z
vseh področij likovnega ustvarjanja osnovnih šol Slovenije. V
katalogu je tudi preglednica nagrajenih osnovnih šol in likovnih
pedagogov. V letih 1980, 1981, 1984, 1986 zasledimo nagrade
učencev osnovne šole Veljka Vlahoviča in likovnega pedagoga
Antona Skoka. Kot mentor in likovni pedagog je večkrat
sodeloval pri Napotnikovi kiparski koloniji v Zavodnjah. Od
leta 1986 je ravnatelj Osnovne šole Mihe Pintarja Tolede. Tri
leta zapored je ta osnovna šola prejela državno priznanje za
estetsko najlepše urejen šolski prostor. Vse našteto dokazuje,
da je profesor Anton Skok izjemen likovni pedagog in uspešen
ravnatelj, cenjen v občini in Republiki Sloveniji.

Oto Gradišnik
Oto Gradišnik, pobudnik in ustanovni član ter vodja Rudarskega
okteta je še danes svetal zgled vsem mladim pevcem in
ljubiteljem tovrstne kulture. Želja je, da se s podelitvijo tega
priznanja obeleži tudi letošnje praznovanje Rudarskega okteta,
ki prepeva že 25 let, kar je v največji meri zasluga gospoda Ota
Gradišnika. Rudarski oktet se je na pobudo Ota Gradišnika
in ustanovnih članov prvič zbral 10. septembra 1979. V tem
času je v oktetu prepevalo ali še prepeva 31 pevcev, zasedbe
pa so od začetka do danes vodili trije pevovodje. Število
nastopov in koncertov, opravljenih v tem času, se nezadržno
bliža številki 1000, saj se je oktet do danes predstavil že več
kot 900-krat (v najbolj dejavni sezoni pa več kot 50-krat). S
svojim petjem je oktet razveseljeval poslušalce v ožji in širši
okolici, praktično po vsej Sloveniji, gostoval na območjih bivše
Jugoslavije, bil povabljen v Avstrijo in koncertiral po Nemčiji. Ob

Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13 / 2004

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 4 / Številka 13-2004

letošnjem jubileju odhaja oktet v mesecu oktobru, na povabilo
tamkajšnjih Slovencev, na 16-dnevno turnejo po Kanadi.
Oktet se je v tem času udeleževal raznih pevskih srečanj in
bil organizator dolgoletnega druženja oktetov z naslovom
Okteti rudarjem. S pevci in prijatelji petja in kulture smo stkali
preštevilna prijateljstva, ki živijo še danes. Rudarski oktet je v
tem času redno sodeloval na vseh lokalnih revijah, območnih
predstavitvah malih vokalnih skupin in bil dvakrat izbran na
državno predstavitev najboljših tovrstnih zasedb v državi in si
s ponosom pridobil najvišje priznanje, žig Javnega sklada za
kulturno dejavnost RS. Pri organizaciji in delovanju se vseskozi
pojavlja ime Ota Gradišnika. Z gotovostjo je mogoče trditi, da
je sodeloval pri v organizaciji in izvedbi vsakega od preko
900 nastopov, vsakega gostovanja, potovanja, televizijskega
nastopa in dragih aktivnosti. Kdor pozna delovanje tovrstnih
društev ali pa pozna delovanje Rudarskega okteta ve, da
tovrstno zalogo energije, volje in vizije hranijo le redki. Rudarski
oktet Velenje bi se mu ob 25-letnici delovanja želel zahvaliti za
vso neizmerno voljo in energijo, ki jo je vložil v delovanje in
krmarjenje Rudarskega okteta Velenje.
II.
Prejemnikom priznanja pripadajo odličja in plakete v skladu z
Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 2/97). Priznanja občine na svečan način vroči
župan.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-10-0002/2004-260
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na svoji 16.
seji, dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Svet zavoda
Osnovna šola Gorica
I.
V Svet zavoda OŠ Gorica se imenujejo:
- Dimitrij AMON, roj. 28. 03. 1980, stan. Goriška 57,
Velenje,
- Viljemina DREMEL, roj. 02. 05. 1941, stan. Vinska gora
40 A, Velenje,
- Dušan ZRIMŠEK, roj. 12. 06. 1957, stan. Goriška 61,
Velenje.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03 – 0001//2004-289
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 36. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/2000), 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/2001
in 13/2004), na svoji 16. seji, dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na svoji 16.
seji, dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Svet zavoda
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
I.
V Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje se
imenujejo:
- Dejan RAKUŠA, roj. 13. 05. 1980, stan. Stantetova cesta
7, Velenje.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03 – 0001//2004-289
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

o imenovanju direktorja javnega zavoda
Muzej Velenje
I.
Za direktorja Muzeja Velenje se izbere Damijan KLJAJIČ, roj.
02. 02. 1959, stanujoč Stari trg 26, Velenje.
II.
Mandat direktorja traja 5 let in prične teči s 01. 07. 2004.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 103-01 – 0001/2004 - 289
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US,
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep
US, 87/01, 16/02-sklep US , 51/02, 108/03- odl.US) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), na 16. seji,
dne 22. 6. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje
iz javnega dobra
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine
parc.št. 3588/19, neplodno, v izmeri 89 m2, ki je vpisana v
vl.št.496, k.o. Velenje 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.

Številka: 466-0028/1999-282
Datum: 22. 6. 2004

Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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III.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-77/2002-281
Datum: 24. 06. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 16.
seji, dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju investicije
“ Nadzidava zdravstvenega doma
(objekta) za potrebe doma za starejše”
1.
Mestna občina Velenje je pripravljena zagotoviti soudeležbo
pri gradnji investicije “Nadzidava Zdravstvenega doma Velenje
(objekt A) za potrebe doma za starejše” z zagotovitvijo
zemljišča, komunalno ureditvijo zemljišča in 10 % ocenjene
investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo objekta.
2.
Finančna sredstva iz 1. točke bo Mestna občina Velenje
zagotovila od leta 2006 dalje.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl. US) ter 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01, 14/03) na 16. seji,
dne 22. 6. 2004 sprejel naslednji

3.
Sklep o sofinanciranju začne veljati z dne sprejema in se objavi
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 150-01-0002/2004-560
Datum: 22. 6. 2004

SKLEP
o odsvojitvi nepremičnin v k.o.Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje odsvojitev nepremičnine
parc. št. 203/6, poslovna stavba, v izmeri 39 m2, dvorišče,
v izmeri 775 m2 ter nepremičnine parc. št. 198/4, neplodno
zemljišče, v izmeri 49 m2, ki so vpisane v vl. št. 2711 obe v k.o.
Velenje, katerih lastnica je Mestna občina Velenje, za potrebe
Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Republiki Sloveniji,
Vladi RS, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.
II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana za dogovor
o vrednosti nepremičnin ter za opredelitev načina plačila
kupnine.
Svet Mestne občine Velenje zavezuje župana, da ga obvesti
o sklenjeni pogodbi in vsebini pogodbe ter morebitnih njenih
dopolnitvah.

Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 16.
seji dne 22. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju investicije
“ Dom za starejše”
1.
Mestna občina Velenje je pripravljena zagotoviti soudeležbo pri
gradnji investicije “Dom za starejše” z zagotovitvijo zemljišča,
komunalno ureditvijo zemljišča in 10 % ocenjene investicijske
vrednosti GOI del za izgradnjo objekta.
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2.
Finančna sredstva iz 1. točke bo Mestna občina Velenje
zagotovila od leta 2006 dalje.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 12., 23. 171. in 175. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta
MO Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na
16. seji dne 22. 6. 2004 sprejel

3.
Sklep o sofinanciranju začne veljati z dne sprejema in se objavi
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

ODLOK

Številka: 150-01-0002/2004-560
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 56/1999, 41/2004), Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni
list RS, št.48/2004) in Uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura
2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MoV, št. 4/99, 6/01 in 14/03), na 16. seji, dne 22. 6. 2004 sprejel
naslednji

SKLEP
o seznanitvi določil Uredbe o ekološko
pomembnih območjih in Uredbe o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
na območju Mestne občine Velenje
1.
Svet Mestne občine Velenje se seznanja z določili Uredbe
o ekološko pomembnih območjih in Uredbe o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) na območju
Mestne občine Velenje.
2.
Kot ekološko pomembni območji sta opredeljeni »Velenjsko
– Konjiško hribovje« in »Škale – rudniške ugreznine«, kot
predlog potencialnega posebnega varstvenega območja pa je
v MoV opredeljena »Huda luknja« .
3.
Sklep velja z dnem objave v Uradnem Vestniku Mo Velenje.

Številka: 353-01-0003/2004-316
Datum: 22. 6. 2004
Župan mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Velenje
za obdobje 1986 - 2000,
dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega
plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990
in sprememb in dopolnitev planskih aktov
dela občine Žalec za območje mestne občine
velenje - dopolnjen 2002
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988
in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986
– 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine
Žalec za območje Mestne občine Velenje (dopolnjen 1999), ki
je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št.
07/01, dne 07.11.2001 (v nadaljevanju: osnovni odlok o PSPA
MO Velenje 1999). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
- zasnovo kmetijstva in gozdarstva z opredelitvijo
nekaterih sprememb na območjih gozdov s posebnim
pomenom, z uveljavitvijo 80 posegov na najboljša
kmetijska zemljišča, 33 posegov na druga kmetijska
zemljišča ter 25 posegov na gozdna zemljišča, od tega
6 na območja gozdov s posebnim pomenom,
- zasnovo vodnega gospodarstva z novelacijo vsebine,
- zasnovo rudnin s korekcijo numeričnih podatkov,
- zasnovo ohranjanja narave z novelacijo vsebine,
- zasnovo varovanja kulturne dediščine z novelacijo
vsebine,
- zasnovo sanacij s korekcijo vsebine,
- zasnovo komunalnega omrežja s korekcijo vsebine,
- zasnovo energetskega omrežja s korekcijo vsebine,
- zasnovo poselitve oziroma zasnovo ureditvenih območjih
naselij z manjšimi razširitvami ureditvenih območij Lipje,
Loke, Lopatnik, Paški Kozjak, Plešivec, Podkraj, Prelska,
Šenbric, Šentilj, Škale, Tajna, Vinska gora, Zabrdo in z
opredelitvijo štirih novih ureditvenih območij naselij,
- obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike
Slovenije z dopolnitvijo nekaterih obveznih izhodišč:
poselitev, varstvo narave in varovanje kulturne dediščine,
- urbanistično zasnovo naselja Velenje - programske
usmeritve: v zasnovi namenske rabe prostora z
opredelitvijo treh novih območij za stanovanjsko gradnjo
ter manjšo razširitvijo ureditvenega območja urbanističnih
zasnov,
- kartografsko dokumentacijo k planu s prikazanimi
spremembami.
2. člen
Besedilo 2. člena osnovnega odloka o PSPA MO Velenje 1999
se spremeni in dopolni:
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(A) v delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v naslednjih
delih:

(1) v delu 5.1. Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju
5.1.2 Zasnova razporeditve stanovanj:
( 1/1 ) se spremeni peti odstavek besedila tako, da se glasi:
Predvidena stanovanjska gradnja bo usmerjana predvsem
v izbrana poselitvena - ureditvena območja naselij v
občini na osnovi zgornjih priporočil. Znotraj ureditvenega
območja mesta Velenje (območje Urbanističnih zasnov)
je opredeljenih 33 območij urejanja, ki so namenjena
stanovanjski funkciji. V drugih naseljih v MO Velenje je še
48 ureditvenih območij, s spremembami in dopolnitvami
planskih aktov MO Velenje v letu 2002 pa se opredeli še 4
nova ureditvena območja naselij.
( 1/2 ) v šestem odstavku se spremeni prvi stavek tako, da se
glasi:
Na osnovi razpoložljivih podatkov o ureditvenih območjih
je ocenjeno, da je mogoče z zapolnitvami ter novogradnjo
v opredeljenih ureditvenih območjih naselij zagotoviti
možnosti za izgradnjo 520 do 560 novih stanovanjskih
enot.
( 2 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5.
Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.3 Zasnova energetskega
omrežja, v temi 5.1.5.3.1. Elektroenergetsko omrežje:
( 2/1 ) se spremeni prvi odstavek besedila tako, da se glasi:
Preko območja Mestne občine Velenje potekajo koridorji
naslednjih visokonapetostnih daljnonovodov 110 in 220
kV, z naslednjimi oznakami:
• odsek 1 x 220 kV daljnovoda Podlog - Obersielach /
obstoječi (D-213)
• odsek 2 x 110 kV daljnovoda Velenje – Slovenj Gradec
/ obstoječi (D-1012)
• odsek 2 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Velenje /
obstoječi (D-1013)
• odsek 1 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Podlog I /
obstoječi (D-1014)
• odsek 1 x 110 kV daljnovoda Šoštanj – Podlog II /
obstoječi (D-1015)
• razdelilna transformatorska postaja 110/20kV Velenje.
( 2/2 ) v drugem odstavku se črta tretja alineja (rekonstrukcija
v TE Šoštanj).
( 3 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5.
Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.3 Zasnova energetskega
omrežja, se za temo 5.1.5.3.2. Plinovodno omrežje doda nova
tema, ki se glasi:
5.1.5.3.3. Omrežje za oskrbo s toplotno energijo
Sistem daljinskega ogrevanja v MO Velenje se je izgrajeval
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vrsto let v sklopu sistema daljinskega ogrevanja celotne
Šaleške doline, ki predstavlja z 260 MW instalirane moči
pri porabnikih ter 142 km omrežja enega večjih sistemov
daljinskega ogrevanja v Sloveniji. Dobavitelj toplotne
energije je Termoelektrarna Šoštanj. Distribucijo toplote
preko daljinskega sistema DOT do porabnikov izvaja
Komunalno podjetje Velenje PE - Energetika, ki s toplotno
energijo oskrbuje preko 90% prebivalcev Šaleške doline.
V daljinski sistem DOT je vključena tako široka potrošnja
(enodružinski stanovanjski objekti kakor več stanovanjski
objekti) ter industrijska potrošnja (tovarne, poslovni
prostori), katera uporabljajo toploto iz sistema v svojem
tehnološkem procesu.
Območje MO Velenje je oskrbovano preko magistralnih
vročevodov DN 450 in DN 350 TEŠ - CEP, katera potekata
paralelno v smeri Velenja in napaja tako industrijske
porabnike kot tudi porabnike široke potrošnje.Vročevoda
se zaključita v centralni energetski postaji CEP Velenju, v
kateri se razdelita v štiri veje in sicer v vročevod Vemont,
vročevod Gorica ter priklopa na centralni energetski
postaji CEP 1 in CEP 2 trocevnega sistema. Trocevno
omrežje v mestu Velenje je zgrajeno iz treh glavnih vej in
sicer severne, južne in FT 13 ter je med seboj povezano
tako, da je možno križno napajanje
( 4 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5.
Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.4 Zasnova komunalnega
omrežja:
( 4/1 ) v temi 5.1.5.4.1. Vodovodno omrežje se spremeni drugi
odstavek besedila tako, da se glasi:
Planirani posegi na območju MO Velenje:
• magistralni cevovod DN 500 Šoštanj – Velenje
• povezovalni cevovod severna meja, odsek Škale
– Gaberke
• vodovodno omrežje za oskrbo KS Vinska gora
• za nemoteno oskrbo s pitno vodo v naselju Cirkovce je
planirano iskanje novega vodovodnega vira z globinsko
vrtino ali izgradnja cevovoda z dvema prečrpavanjema
iz naselja Hrastovec
• izgradnja vodovoda za oskrbo počitniškega naselja
Lubela,
• izgradnja vodovoda za oskrbo naselja Trebeliško
• za nemoteno oskrbo iz vodovoda Loka je planirano
iskanje dodatnega vodovodnega vira ali povezava
obstoječega vodovoda z vodovodnim omrežjem
Velenje
• rekonstrukcija obstoječega magistralnega cevovoda
Paka – Velenje v treh fazah.
(4/2 ) v temi 5.1.5.4.2. Kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave
se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Opremljenost naselij oziroma območij z javno kanalizacijo
se mora izvajati na osnovi izhodišč Pravilnika o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02).
( 5 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5.
Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.5 Vodnogospodarske ureditve:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13 / 2004

stran 8 / Številka 13-2004

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. junij 2004

( 5/1 ) za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča, ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
( 5/2 ) za tretjim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
Na vodnem in priobalnem zemljišču jezer ni dovoljeno posegati v prostor razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1. – 2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu,
morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
( 5/3 ) v četrtem odstavku se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
Pri načrtovanju dejavnosti v prostoru je potrebno upoštevati, da sega zunanja meja priobalnega zemljišča ob vodotoku
Paka najmanj 15m od meje vodnega zemljišča (osnovne struge vključno z bregom do prve izrazite geomorfološke
spremembe) ter da zunanja meja ob ostalih vodotokih sega najmanj 5m od meje vodnega zemljišča.
(5/4) spremeni se peti odstavek in se glasi:
Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih je pri načrtovanjih posegov v prostor potrebno upoštevati omejitve skladno
z Zakonom o vodah.
( 5/5 ) za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka
padavinskih vod z utrjenih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih vod.
( 5/6 ) V enajstem odstavku se črta zadnji stavek (Dopustni so ukrepi za varovanje kmetijskih površin pred visokimi vodami s
povratno dobo do 10 let), drugi stavek pa se spremeni tako, da se glasi:
Pri tem se upošteva težnja, da se poplavne retencijske površine voda v največji možni meri ohranijo.
(6)
V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, se v uvodnem delu besedila, za Tabelo 4, doda novo besedilo in Tabela
4.1, ki se glasita:
Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč je bilanca osnovne
rabe prostora v letu 2002 naslednja:
Tabela 4.1:
Osnovna raba prostora MO Velenje v letu 2002

( 7 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.1 Območja kmetijskih zemljišč:
( 7/1 ) v tretjem odstavku se spremeni prvi stavek besedila tako, da se glasi:
Znotraj pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje (del, ki leži znotraj meje prostora MO Velenje meri 532,16ha) je
okrog 149,75ha kmetijskih zemljišč, ali okrog 40%, ki se bodo še ugreznila pod Velenjskim jezerom ter na območju sanacije
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ugreznin med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom.
( 7/2 ) za devetim odstavkom se doda nov odstavek, ki se
glasi:
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov v letu 2002
je opredeljen izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska
zemljišča v velikosti 21,87 ha, sprememba rabe iz drugih
območij kmetijskih zemljišč v urbanizirana - stavbna
zemljišča je opredeljena za 6,03 ha zemljišč. Utemeljitve
sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v
strokovnem gradivu Izjemni posegi na najboljša kmetijska
zemljišča - predlogi za spremembo rabe, na osnovi
zahtevkov posameznih občanov, krajevne skupnosti in MO
Velenje /v letu 2002/, ki je sestavni del teh sprememb in
dopolnitev planskih aktov MO Velenje.
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( 8/3-4 ) se v četrtem odstavku spremeni beseda ki je v oklepaju
v naslovu odstavka, iz »lesnoproizvodni« v »večnamenski«, na
koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi:
V gozdovih, ki imajo s 1. stopnjo poudarjeno katerokoli
ekološko ali socialno funkcijo, se lahko posegi dovolijo le
izjemoma, pod enakimi pogoji, kot v gozdovih s posebnim
namenom.

(9) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju
5.2.3 Območja za raziskovanje in pridobivanje rudnin, v
podpoglavju 5. 2.3.1. Pridobivalni prostor za podzemeljsko
pridobivanje rudnin – eksploatacijski prostor Premogovnika
Velenje: se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:

( 8 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju
5.2.1 Območja gozdov:

V prostor MO Velenje sega njegov vzhodni del v površini
532,26ha ali 6,3% občinskega prostora.

( 8/1 ) v podpoglavju 5.2.2.3 Gozdni prostor, v temi 5.2.2.3..4
Opis sprememb površin gozdov, se korigira drugi stavek prvega
odstavka besedila tako, da se glasi:

(10) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, se v poglavju
5.2.5. Območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine spremeni naslov poglavja, celotno besedilo poglavja
pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Večina gozdov je bila izkrčena za gradnjo objektov in za
kmetijsko rabo.
( 8/2 ) v podpoglavju 5.2.2.4 Cilji, usmeritve in ukrepi za
usklajeno rabo gozdnega prostora, v temi Ciljno usklajena
raba gozdnega prostora, se za tretjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
Gozdni rezervati:
Zaradi ohranjenih pestrih vodnih in kopenskih habitatov je
kot edini rezervat v submontanskem vegetacijskem pasu
predlagano območje Ležna in okolice Velenjskega jezera.
( 8/3) v podpoglavju 5.2.2.4 Cilji, usmeritve in ukrepi za usklajeno
rabo gozdnega prostora, v temi Usmeritve in ukrepi:
(8/3-1) se v prvem odstavku Varovalni gozdovi, spremeni zadnji,
tretji, stavek in doda nov četrti stavek tako, da se glasita:
Gradnja vlak na tem strmem, skalovitem pobočju ni
dovoljena, za gradnjo cest, ki je možna le izjemoma, pa
je potrebna izdelava presoje vplivov na okolje. Tudi ostali
posegi v prostor v varovalnih gozdovih niso dovoljeni.
( 8/3-2 ) se v drugem odstavku Gozdovi s posebnim namenom,
na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
Posegi v prostor se lahko v teh gozdovih dovolijo le
izjemoma – ko so nujni in zanje ni druge možnosti ter so v
širšem javnem interesu.
(8/3-3) se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se
glasi:
Gozdni rezervati:
Gozdni rezervati so prepuščeni naravnemu razvoju in v
njih ni dovoljeno posegati. Manjše spremembe bodo lahko
nastale zaradi rekultivacije ugreznin in izravnave teras v
pridobivalnem območju Premogovnika Velenje.

5.2.5 Območja in objekti varovanja kulturne dediščine in
ohranjanja narave
5.2.5.1 Obvezna izhodišča državnega prostorskega plana
Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana za
varovanje kulturne dediščine so naslednja:
- Velenje – Mestno jedro (K1.01 oziroma 440)
- Laze pri Arnačah – Grad Švarcenštajn (K4.03 oziroma
4336)
- Velenje - Grad Velenje (K4.06 oziroma 797).
Obvezna izhodišča republiškega prostorskega plana za
varovanje narave so:
- Krajinski park Huda Luknja – Paški Kozjak
- naravni spomenik Velunja peč.
Naštete enote vrednot in dediščine imajo velik in izjemen
pomen za Republiko Slovenijo, zato jih država posebej
varuje ter za njihovo ohranitev in razvoj izkazuje poseben
interes. Na področju urejanja prostora država izraža
ta interes z nadzorom načina njihovega upoštevanja v
občinskih prostorskih aktih ter s pripravo prostorskih in
razvojnih načrtov za njihovo obnovo in funkcioniranje.
5.2.5.2 Kulturna dediščina:
Sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov
MO Velenje v letu 2002 so Strokovne podlage za varstvo
kulturne dediščine (NC 574/01) in Smernice varstva
kulturne dediščine za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Mestne občine Velenje (574/0103), ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Celje. V strokovnih podlagah so podrobneje
opredeljene smernice za varovanje posameznih zvrsti
kulturne dediščine ter njihovi varstveni režimi, ki veljajo za
objekte kulturne dediščine, njihovo neposredno okolico ter
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za njihovo vplivno območje. Strokovne podlage varstva kulturne dediščine je potrebno upoštevati v upravnih postopkih,
in sicer ne glede na določila sedaj veljavnih prostorskih izvedbenih aktov. Za vse posege na območjih ali objektih kulturne
dediščine je potrebno upoštevati varstvene usmeritve iz prej navedenih strokovnih podlag.
Za varovanje kulturne dediščine je sprejet Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 10/83).
Enote kulturne dediščine po Osnovnem odloku o PSPA MO Velenje 1999 :
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5.2.5.3 Ohranjanje narave:
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu
»Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega prostorskega plana
Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (Zavod RS za
varstvo narave, OE Celje, št. 01-III-4/4-O-04, z dne 06.
februar 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na
sedežu Mestne občine Velenje.
Za pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov je
potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice,
v katerih bodo določene konkretne varstvene usmeritve in
pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pred začetkom
izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja
je treba pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim
rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista
območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v
naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen ZON).
Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
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Evidentiranih je 33 naravnih vrednot. Eno območje je
predlagano, da se zavarujejo kot naravni rezervat, za osem
objektov se predvideva zavarovanje kot naravni spomenik,
za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi
varstva - pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu.

Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike
Slovenije je opredeljeno območje predlaganega naravnega
spomenika: Velunja peč, št. ORI 342 .
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Novo evidentirane naravne vrednote s temi spremembami in
dopolnitvami PSPA MO Velenje 2002:

Pojasnilo k tabeli:
- EV. ŠT. - evidenčna številka naravne vrednote iz predloga
Registra naravnih vrednot;
- IME - ime naravne vrednote;
- STATUS in sicer:
- NVDP - naravna vrednota državnega pomena,
- NVLP - naravna vrednota lokalnega pomena,
- npNVLP – novo predlagana naravna vrednota
lokalnega pomena,
- pNS, pNR – predlog za zavarovanje
(naravni spomenik, naravni rezervat)
- ORI - obvezno republiško izhodišče,

(11/2 ) za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se
glasi:
S temi spremembami in dopolnitvami PSPA MO Velenje
2002 so določena še štiri nova ureditvena območja, in
sicer:
evid. št.
ime
50
Lopatnik 2
51
Prelska 2
52
Vinska gora 3
53
Šenbric.

Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja dve ekološko
pomembni
območji
(EPO)
in
habitatne
tipe,
za
katera
so
v
naravovarstvenih
smernicah
podane
varstvene
in
razvojne
usmeritve:

( 12 )
V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v
poglavju 5.2.7. Druge površine znotraj ureditvenih območij
naselij, v podpoglavju 5.2.7.2. Deponija komunalnih odpadkov,
se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

- EPO 11500 Ponikva / Movžanka / Huda Luknja / Paški Kozjak
/ Konjiška gora,
- EPO 18200 Škale – rudniške ugreznine.

V dolgoročnem obdobju je za nemoteno odlaganje odpadkov,
v okviru zakonskih predpisov o izvajanju monitoringa in
obratnega dovoljenja za odlaganje odpadkov, predvideno:
odkup zemljišč in razširitev odlagališča, rekultivacija
odlagališča in hortikulturna ureditev, zaključna izvedba
ograje in izgradnja sistema za varovanje ter razsvetljava,
izgradnja sistema za izkoriščanje deponijskega plina ter
sanacija sistema izcednih in zalednih vod.

(11) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju
5.2.6. Ureditvena območja naselij:
(11/1) se spremeni tretji odstavek in se nadomesti z besedilom
in tabelo, ki se glasi:
Ureditvena območja ostalih naselij (skupaj 48) zavzemajo
skupaj 742 ha, v njih pa prebiva po oceni okrog 10% (okrog
3320 prebivalcev) celotne občinske populacije.
Tabela 5.1 Ureditvena območja v Mestni občini Velenje:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

( 13 )
V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v
poglavju 5.2.8 Območja večjih infrastrukturnih objektov in
drugih ureditev (izven ureditvenih območij naselij):
( 13/1 ) se iz naslova poglavja črta besedilo v oklepaju »(izven
ureditvenih območij naselij)«;
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( 13/2 ) v podpoglavju 5.2.8.1 Plinovod, se spremeni prvi stavek
v prvem odstavku tako, da se glasi:

5.2.11 Območja za zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Za obstoječi magistralni plinovod Podlog - Ravne (R 24)
sta določena ožji nadzorovani pas (v širini 2 x 30m po vsej
dolžini trase) ter širši nadzorovani pas (2 x 250m po vsej
dolžini trase).

Vsa območja za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami
so prikazana na grafični prilogi 11 kartografskega dela
plana in so obvezna. Območja za zaščito in reševanje so
natančno opredeljena v občinskem načrtu obrambe in
zaščite.

( 13/3 ) za podpoglavjem 5.2.8.3. Koridor opuščene železniške
proge, se doda novo podpoglavje, ki se glasi:

(15) v delu 5.3. Urbanistična zasnova mesta Velenje programske usmeritve, se spremenijo naslednji deli besedila:

5.2.8.4. Koridorji elektroprenosnih omrežij
Daljnovodom, vključenim v sistem elektroprenosnega
omrežja, so določeni koridorji oziroma urbanistične širine
daljnovodov glede na napetostni nivo:
za 110 kV 30m (2 x 15m)
za 220 kV 40m (2 x 20m)
za 400 kV 50m (2 x 25m).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca
gospodarske javne službe – prenos električne energije.
V koridorjih elektroprenosnega omrežja je potrebno za vse
posege (novogradnje, nadzidave, dozidave, legalizacije)
na objektih, ki so namenjeni za stalno ali občasno bivanje,
na pomožnih objektih in na objektih, ki so namenjeni za
rekreacijo, predložiti dokazilo pooblaščene organizacije,
da niso prekoračene s predpisi določene mejne vrednosti
elektromagnetnega polja.

( 14 ) v delu 5.2.11 Območja za obrambo in zaščito se spremeni
naslov in besedilo tako, da se glasi:

( 15/1 ) v poglavju 5.3.1 Izhodišča za urejanje, se v peti
alineji drugega odstavka na koncu besedila v oklepaju
doda: » in Šaleka.«
( 15/2 ) v poglavju 5.3.2 Zasnova organizacije dejavnosti
v prostoru, v podpoglavju Stanovanja, se za četrtim
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
S temi spremembami in dopolnitvami PSPA MO Velenje
2002 so določena, za individualno usmerjeno stanovanjsko
gradnjo, še tri nova območja urejanja (S4/29 - Šalek
I., S4/30 – Šalek II. in S4/31 – Za gradom I.). Del novega
območja urejanja S4/29 – Šalek I. predstavlja tudi manjšo
razširitev ureditvenega območja urbanističnih zasnov
mesta Velenje.
( 15/3 ) v poglavju 5.3.3 Zasnova namenske rabe prostora,
se tabela 6. Pregled površin ureditvenega območja UZ mesta
Velenje po pretežni namembnosti, nadomesti z novo tabelo,
in sicer:
Tabela 6: Pregled površin ureditvenega območja UZ mesta
Velenje po pretežni namembnosti:
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( B ) v delu 6. Obvezna izhodišča državnega – republiškega
dolgoročnega plana in prostorskih sestavin planskih aktov MO
Velenje, se besedilo spremeni v naslednjih delih:
( 16 ) v delu 6.1. Obvezna izhodišča državnega – republiškega
dolgoročnega plana, se drugi odstavek s pregledno tabelo
korigira tako, da se glasi:

Obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS za obdobje
1986 - 2000 za prostor MO Velenje v letu 2002:

22. junij 2004

3. člen
Vsebina kartografske dokumentacije, ki sestavni del teh
sprememb in dopolnitev PSPA MO Velenje 2002, je navedena v
točkah 2) in 3) v drugem členu osnovnega odloka o PSPA MO
Velenje 1999, z upoštevanjem sprememb iz tč. (C) v drugem
členu tega odloka.
Kartografska dokumentacija, kot sestavni del teh sprememb in
dopolnitev PSPA MO Velenje 2002, je shranjena v digitalni obliki
na MO Velenje. Izpisi kartografske dokumentacije v tiskarski in
elektronski obliki so na vpogled na MO Velenje.
Po en vezan izvod kartografske dokumentacije se hrani in
je na vpogled na Uradu za okolje in prostor na MO Velenje,
na Upravni enoti Velenje ter na Uradu RS za prostorsko
planiranje na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo RS.

4. člen
(C)
v
delu
8.
Kartografska
dokumentacija
k
prostorskim sestavinam planskih aktov MO Velenje:

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

(17) se v tč. 2) pri navedbi listov kartografskega dela pri listu št.
3 črta besedilo v oklepaju »( tema 3)«.

Št.: 350-03-0001/2003-300
Velenje, 22. 6. 2004

(18) se v tč. 3) pri navedbi listov kartografske dokumentacije
namesto oznake PKN (pregledni katastrski načrt) uporabi
oznaka DKN (digitalni katastrski načrt).

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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