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Številka: 9/200510. junij 2005Leto: XXIX

Ur. vestnik št.9/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01)

1.   SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
2.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra
3.   SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
4.   SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
5.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra 
6.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska gora in k.o. Črnova iz javnega dobra 
7.   SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Črnova in k.o. Vinska gora
8.   SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Podkraj 
9.   SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje
10.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra 
11. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje 
12. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra 
13. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Velenje
14. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – grad Turn
15. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine 
      parc. št. 389/2, parc.št. 3511/16 in parc.št. 3511/17 k.o. Velenje
16. SKLEP o prodaji 26,00% deleža etažne lastnine
17. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za ZN Selo
18. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za vodovod Turnšek v KS Paka
19. SKLEP o sprejetju programa opremljanja za vodovod Vinska gora
20. SKLEP o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki – II. 
      faza projekta (Mehansko biološka obdelava odpadkov)
21. SKLEP o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne občine Velenje
22. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
23. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2004
24. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
25. ODLOK o avto taksi prevozih
26. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta 
      Velenje z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4,    
      O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4,  P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8,  
      R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c
27. SKLEP  (notranje revidiranje - KPV)
28. SKLEP  (Računsko sodišče – KPV)
29. SKLEP o pristopu k projektu ustanovitve lokalne energetske agencije

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
29. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje
30. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki
31. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o Šmartno ob Paki
32. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki
33. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gavce
34. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Gorenje
35. SKLEP o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odadki - II. faza 
projekta (Mehansko biološka obdelava odpadkov)

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje



10. jinij 2005URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 9-2005

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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 22. seji, dne 
7.6.2005  sprejel naslednji 

SKLEP
o imenovanju člana Nadzornega sveta 

Komunalnega podjetja Velenje
I.

V Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.  se 
imenuje:
- Drago MARTINŠEK, roj. 05. 09. 1965, stan. Šenbric 6, 
   Velenje.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
    

Številka: 103-01 - 0002//2005-289
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. seji, dne 
7.6.2005  sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.  3563/6, pot, v izmeri 250 m2, ki je vpisana v vl.št.600 
in parc.št. 3608/9, travnik, v izmeri 168 m2, ki je vpisana v vl.št. 
399, obe  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: 465-05-0069/2004-670         
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. seji, dne 
7.6.2005  sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnin 
vpisanih v vl. št. 148,  parc. št. 409/8, travnik, v izmeri 629 m2, 
409/9, travnik, v izmeri 158 m2, 409/10, travnik, v izmeri 41 m2,  
409/11, travnik, v izmeri 123 m2, 409/12 travnik, v izmeri 214 
m2, k.o. Velenje, ki so v lasti Stanka in Marije Sitar, Kosovelova 
14, Velenje, za nepremičnino parc. št. 395/1, njiva, v izmeri 285 
m2 , ki je v lasti Mestne občine Velenje.

Razliko v vrednosti zemljišč plača Mestna občina Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0012/2005-670 
Datum:  10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. seji, dne 
7.6.2005  sprejel naslednji 

SKLEP
o  spremembah in dopolnitvah sklepa o 
zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

1.
V Sklepu o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje (Ur.vestnik 
MO Velenje št. 2/2005) se prvi stavek 1. točke sklepa spremeni 
tako, da se glasi:
»Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnin 
parc.št. 2770/2, dvorišče, v  izmeri 102 m2, parc.št. 2777/4, 
dvorišče, v izmeri 205 m2, ki sta vpisani v vl.št.308, k.o. Velenje, 
parc.št. 3563/6, pot, v izmeri 250 m2, vpisana v vl.št. 600, k.o. 
Velenje, parc.št. 3608/9, travnik, v izmeri 168 m2, vpisana v 
vl.št. 399 in parc.št. 2768/2, njiva, v izmeri 272 m2, vpisana 
v vl.št. 624, k.o. Velenje, parc.št. 2762/1, gosp.posl., v izmeri 
12 m2, njiva, v izmeri 840 m2, parc.št. 2762/3, njiva, v izmeri 
75 m2, vl.št. 269, k.o. Velenje,  ki so  v lasti Mestne občine 
Velenje za del nepremičnin parc.št. 2780/3, 2767/3, 2767/2, 
2766, 2767/1, vse k.o. Velenje, ki so v lasti Fraktal Consulting 
d.o.o, Šaleška 21, Velenje.«.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0069/2004-670          
Datum:  10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.  2626/2, dvorišče, v  izmeri 472 m2, ki je vpisana v 
vl.št. 600 , 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: 465-05-0030/2005-282 
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005  sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Vinska gora in 

k.o. Črnova,  iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem del nepremičnine 
parc.št.  683, pot, v  približni izmeri 80 m2,  k.o. Črnova in 
del parc.št.868/2, pot, v približni izmeri 85, k.o. Vinska gora 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: 465-05-0043/2005-670 
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Črnova in k.o. 

Vinska gora  
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo dela  nepremičnin 
parc.št. 683, pot, v približni izmeri 80 m2,  k.o. Črnova in del 
parc.št. 868/2, pot, v približni  izmeri 85 m2,  k.o. Vinska gora, 
kupcu Brunu Vauh, Žarova 2, Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0043/2005-670
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o. Podkraj

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo dela 
nepremičnine parc.št. 891/19, sadovnjak, v  približni izmeri 50 
m2, ki je v lasti Franja Potočnika, Podkraj pri Velenju 41/a,  
za del nepremičnine parc.št. 888/14, cesta in parc.št. 888/2, 
sadovnjak, v približni izmeri 100 m2, ki so v lasti Mestne občine 
Velenje. 
Razliko v vrednosti zemljišč plača Franjo Potočnik, Podkraj pri 
Velenju 41/a.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka 465-05-0001/2005-282  
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na  22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnin 
parc.št. 622/1, njiva, v  izmeri 81 m2, sadovnjak, v izmeri 1219 
m2, stanovanjska stavba, v izmeri 198 m2, parc.št. 623/1, 
travnik, v izmeri 491 m2, vpisanih pri vl.št. 545, k.o. Velenje, 
ki so v  lasti  Marte Pečečnik, Aškerčeva 20, Velenje,  za  
nepremičnino parc.št. 629/6, park, v izmeri 1708 m2, vl.št. 497, 
k.o. Velenje, ki je v lasti Mestne občine Velenje. 
Razliko v površini zamenjanih nepremičnin plača Mestna 
občina Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka 465-05-0021/2005-670  
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na  22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.  407/9, pot, v  izmeri 196 m2, ki je vpisana v vl.št. 600 
, 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: 465-05-0035/2005-670 
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnin 
parc.št. 421/2, sadovnjak, v  izmeri 183 m2, parc.št. 464/2, 
travnik, v izmeri 102 m2, vpisanih pri vl.št. 147, k.o. Velenje, ki 
sta v lasti  Slavke Mijoč, Šaleška 2/d, Velenje,  za  nepremičnine 
parc.št. 407/9, pot, v izmeri 196 m2 in parc.št. 41674, travnik, v 
izmeri 77 m2, ki so v lasti Mestne občine Velenje. 
Razliko v vrednosti zemljišč plača Mestna občina Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka 465-05-0035/2005-670  
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.  407/2, pot, v  izmeri 73 m2, ki je vpisana v vl.št. 600 , 
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: 465-05-0035/2005-670 
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo dela  nepremičnin 
parc.št. 407/2, pot, v izmeri 73 m2, vl.št. 600, k.o. Velenje in 
parc.št. 416/3, travnik, v izmeri 109 m2, vl.št. 2390, k.o. Velenje, 
kupcema Stanki in Zvonku Jeraj, Dušana Kvedra 22, Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0035/2005-670
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – grad Turn 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – grad Turn na parcelni številki 
849/5, k. o. Škale, ki ga je oblikovala komisija za razpolaganje 
s stvarnim premoženjem imenovana s Sklepom o imenovanju 
delovne skupine za vodenje pripravljalnih postopkov za prodajo 
nepremičnine grad Turn s pripadajočim zemljiščem in komisije 
za prodajo nepremičnine, št. 465-05 – 0002/2005 – 150, z dne 
04. 03. 2005.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0002/2005-150
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na svoji 22. seji, dne 7.6.2005 
sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja- nepremičnine parc. št. 
389/2, parc. št. 3511/16 in parc. št. 3511/17, 

k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 389/2, 
pot v izmeri 58 m2, parc. št. 3511/16, neplodno, v izmeri 
164 m2, parc. št. 3511/17, neplodno, v izmeri 1544 m2, vse 
k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 18.05.2005.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0002/2005-670
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.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 in 
100/00 - sklep US, 87/01, 16/02 - sklep US, 51/02 in 108/03 - odl. - US) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03) na  22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o prodaji  26,00 % deleža etažne lastnine

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  26,00 % deleža 
trosobnega stanovanja številka 9 v II. nadstropju  stanovanjske 
stavbe Tomšičeva 10/a, Velenje, vpisanega v ZK vložku št. 
2394,  k.o. Velenje,  parc. št. 1903/28 v skupni velikosti 75,59 
m2  kupcu g. Mirku Lorgerju.

2.                                                                       
Ta sklep začne veljati  dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 360-03-0218/2005-702
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek in 58/2003) in Navodila o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 
14/2003) na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja za  ZN Selo

1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme program opremljanja za 
izgradnjo komunalne opreme v ZN Selo v Velenju. Območje 
je razvidno iz pregledne situacije in zbirne karte komunalnih 
vodov, ki sta sestavni del programa opremljanja št PO-01/01, 
ki ga je izdelal BRP-Konstrukcijski biro Skornšek aprila 2005.

2. člen
Komunalni prispevek na m2 gradbene parcele znaša 14.984,56 
SIT na dan 30.04.2005. 

3.člen
Ta znesek se revalorizira z indeksom rasti cen za »Gradbena 
dela – ostala nizka gradnja«, ki ga izdaja Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega 
materiala.

4.člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje ZN Selo v 
Velenju je na vpogled v Uradu za gospodarske javne službe 
Mestne občine Velenje, Titov trg1, Velenje.

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 

Mestne občine Velenje.

Številka:  352-01-0035/2003
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek in 58/2003) in Navodila o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 
14/2003) na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o sprejetju programa opremljanja za vodovod 

Turnšek v KS Paka
1. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme program opremljanja za 
izgradnjo vodovoda Turnšek v KS Paka. Območje je razvidno 
iz pregledne situacije vodovoda Turnšek, ki je sestavni del 
programa opremljanja.

2. člen
Komunalni prispevek za priključitev na javno vodovodno 
omrežje znaša 419.350,00 SIT  in je za vse zavezance enak. 
Ta znesek se letno  revalorizira z indeksom rasti cen za 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki ga izdaja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala.

3. člen
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe 
objekte se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti, pred 
priključitvijo na javno vodovodno omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za nove 
objekte se izda odmerna odločba na njihovo zahtevo.

4. člen
Program opremljanja za vodovod Turnšek je na vpogled v 
Uradu za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje..

Številka: 352-05-0005/2005-670
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 141. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek in 58/2003) in Navodila o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 
14/2003) na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP 
o sprejetju programa opremljanja za  vodovod 

Vinska gora
1. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme program opremljanja 
za izgradnjo vodovoda Vinska gora. Območje je razvidno iz 
pregledne situacije vodovoda Vinska gora, ki je sestavni del 
programa opremljanja.

2. člen
Komunalni prispevek za priključitev na javno vodovodno 
omrežje znaša 419.350,00 SIT  in je za vse zavezance enak. 
Ta znesek se letno  revalorizira z indeksom rasti cen za 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki ga izdaja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala.

3. člen
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe 
objekte se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti, pred 
priključitvijo na javno vodovodno omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za nove 
objekte se izda odmerna odločba na njihovo zahtevo.

4. člen
Program opremljanja za vodovod Vinska gora je na vpogled v 
Uradu za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje.

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-0004/2005-670
Datum:   10. 6. 2005

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, 6/01in 14/03) na svoji 22. seji, dne 
7.6.2005 sprejel 

SKLEP
o pristopu k sofinanciranju izgradnje

REGIONALNEGA CENTRA ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI – II. FAZA PROJEKTA

(Mehansko biološka obdelava odpadkov)
I.

Svet Mestne občine Velenje potrjuje investicijsko namero in 
pristopa k sofinanciranju izgradnje II. faze Regionalnega centra 

za ravnanje z odpadki Celje- Mehansko biološka obdelava 
odpadkov.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana občine, 
da: podpiše Aneks 2 k pogodbi o sofinanciranju izgradnje 
»Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Celje«, da sodeluje 
v vseh nadaljnjih postopkih, ter da sofinanciranje izgradnje II. 
faze vključi v proračun in načrt razvojnih programov Mestne 
občine Velenje. 

III.
Svet Mestne občine Velenje od župana zahteva, da ga 
seznanja s potekom aktivnosti in da enkrat letno pripravi pisno 
poročilo o napredovanju del.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 414-05-0007/2003-200
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Programa za izboljšanje življenja 
invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005-2009 z dne 2.10.2004 in na 
podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.4/99, 
6/01 in 14/03) na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide 

Mestne občine Velenje
1. člen

Ustanovi se Svet za invalide Mestne občine Velenje.

2. člen
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje 
in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na 
območju Mestne občine Velenje. S svojim delom zagotavlja 
celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v 
občini.

3. člen
Svet za invalide ima naslednje naloge:
• skrbi, da so invalidi ustrezno obravnavani v občinskih 

programskih dokumentih,
• spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj invalidov v občini in 

uresničevanje občinskega programa za izboljšanje življenja 
invalidov,

• usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v 
občini, s katerimi se urejajo vprašanja invalidov,

• daje strokovna mnenja k predlaganim rešitvam v občinskih 
predpisih in drugih aktih, ki urejajo položaj invalidov,

• daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje 
programov in sprejetih usmeritev na področju varstva in 
aktivnega vključevanja invalidov v vsakdanje življenje,
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• daje mnenja k priporočilom o izvajanju nalog s področja 
varstva invalidov v občini,

• spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje invalidskih in 
humanitarnih organizacij,

• pospešuje obveščanje občanov o vprašanjih invalidov, 
njihovem položaju in izvajanju programov za izboljšanje 
življenja invalidov, o delovanju invalidskih in humanitarnih 
organizacij,

• obravnava druga vprašanja, pomembna za življenje in delo 
invalidov, sprejema mnenja in daje pobude in priporočila.

4. člen
Svet za invalide ima trinajst članov. V svet imenujejo po enega 
predstavnika naslednji organi, zavodi in organizacije:
1. Občinski svet Mestne občine Velenje,
2. osnovne šole in srednje šole (skupaj enega predstavnika)
3. Zdravstveni dom Velenje,
4. Center za socialno delo Velenje,
5. Območno združenje Rdečega križa Velenje,
6. Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje,
7. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

Izpostava Velenje
8. Invalidska podjetja v občini ( enega predstavnika),
9. Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline,
10. Društvo invalidov KS Konovo,
11. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje,
12. Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju Velenje,
13. Društvo diabetikov Velenje.

5. člen
Svet za invalide vodi predsednik. Predsednik ima 
podpredsednika, ki mu pomaga voditi delo sveta. Predsednika 
in podpredsednika imenuje svet izmed članov na prvi seji. Prvo 
sejo sveta za invalide skliče župan.

6. člen
Svet za invalide se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. 
Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh 
invalidskih organizacij za območje občine.
Svet za invalide deluje na podlagi letnega načrta dela.
Svet za invalide lahko za obravnavo posameznih zadev 
ustanavlja delovne skupine.

7. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno. Strokovne in tehnično 
administrativne naloge za svet opravlja občinska uprava.

8. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 025-03-0002/2003-05-560
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 18/1994, 
13/1995 Odl.US:U-I-117/93-28, 36/1996, 20/1997, 39/1999, 86/1999-Odl.
US:U-I-134/96, 98/1999, 66/2000 Odl. US: U-I-274/97-19), v skladu z določili 
Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni 
uspešnosti v javnih zavodih (UL RS št. 2/99, 79/99 in 23/2004) in na podlagi 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 
in 14/03) je Svet Mestne občine Velenje na 22. seji, dne 7.6.2005 sprejel 

SKLEP
o soglasju za izplačilo povečane delovne 

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje Javnemu zavodu Lekarna 
Velenje soglasje za izplačilo povečane delovne uspešnosti v 
letu 2005 v višini 40 % od skupne vsote sredstev za plače. 

2. člen
Ta  sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporablja pa se do uveljavitve Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju. 

Številka: 110-01-08-2004-560
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena in 125. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01) in 93. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) na22. 
seji, dne 7.6.2005 sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2004
I.

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2004 znaša po knjigovodskih izkazih 24.538.571. 
tisoč sit.

III.
Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je 
sestavni del tega sklepa.

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

Številka: 403-03-0002/2005-458
Datum:   10. 6. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Pasiva

356.612

20
Skupaj aktiva

219 24.538.571 23.199.867
(200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)

19 Druge terjatve 218 31.413

359.109

18 Kratkoro�ne terjatve 217 785.870 809.666

17 Denarna sredstva 216 511.172

19.338

16 Dolgoro�ne terjatve iz poslovanja 215 127.871 135.553

15 Dolgoro�no dana posojila in depoziti 214 10.715

148.916

14 Dolgoro�ne kapitalske naložbe 213 701.484 672.079

13 Zaloge 212 155.065

12
Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v 
lasti ob�ine

211 8.369.456 8.153.071

11
Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v 
lasti države

210 0

2.469.297

10
Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem

209 8.369.456 8.153.071
(210+211)

09
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

208 2.565.246

477.088
(207-208)

2.946.38508
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev

207 3.042.683

07

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 206 477.437

14.958.850

06 Popravek vrednosti nepremi�nin 205 3.223.031 2.910.209

05 Nabavna vrednost nepremi�nin 204 16.565.765

19.618

04
Sedanja vrednost nepremi�nin

203 13.342.734 12.048.641
(204-205)

03 Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoro�nih sredstev 202 25.543

19.794
(201-202)

02 Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoro�nih sredstev 201 50.897 39.412

01
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoro�nih sredstev

200 25.354

5

Aktiva

1 2 3 4

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance
Oznaka
za AOP

 Znesek (v tiso�ih tolarjev)

Teko�e leto Predhodno leto

PREMOŽENJSKA BILANCA OB�INE
na dan 31.12.2004

Sedež uporabnika TITOV TRG 1, VELENJE Mati�na številka
5884268

Ime uporabnika MESTNA OB�INA VELENJE Dav�na številka
49082884

Priloga 5 in obrazložitev Šifra uporabnika
76333

Republika Slovenija Ministrstvo za finance Stran 1 od 2



10. jinij 2005URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 9-2005

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. �lena ZJF(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), priloga 5 pravilnika o pripravi 
konsolidirane premoženjske bilance države in ob�in.

VELENJE, 30.4.2005 Sre�ko Meh, župan
Gabrijela Sušec, Darja 

Medved

Kraj in datum:
Oseba odgovorna za 
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

559.481

27
Skupaj pasiva

226 24.538.571 23.199.867
(220+221+222+223+224+225)

26 Druge obveznosti 225 655.773

2.468

25 Kratkoro�ne obveznosti 224 1.397.161 1.431.250

24 Dolgoro�ne obveznosti iz poslovanja 223 11.144

0

23 Dolgoro�no prejeta posojila 222 33.428 17.937

22 Rezervni sklad 221 1.680

21 Splošni sklad 220 22.439.385 21.188.731
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Ur.l.RS, št.12/96, 44/00, 78/03, 113/03), 35. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 
70/00 in 51/02) in 24. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), na 22. seji dne 07.06.2005 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 2005/2006 povečanje 
števila otrok v oddelku za največ dva otroka, glede na številu 
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 01.09.2005 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 36. člena Zakona o prevozih v cestnem 
prometu – ZCP-1 – UPB 3 (Uradni list RS, št.26/2005 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
4/99, 6/2001 in 14/2003) na 22. seji dne 07.06.2005 sprejel

ODLOK  
O AVTO – TAKSI  PREVOZIH

I. Splošne določbe

1. člen
 (1) Ta odlok določa organizacijo, način in posebne pogoje ter 
nadzor opravljanja avto-taksi prevozov na območju Mestne 
občine Velenje.

(2) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga 
določa Zakon o prevozih v cestnem prometu.

2. člen
 (1) Avto-taksi prevozi na območju Mestne občine Velenje se 
lahko opravljajo samo z vozili pravnih in fizičnih oseb z veljavno 
licenco za avto – taksi prevoze, ki imajo občinsko dovoljenje 
za avto – taksi prevoze ter so oz-načena na način iz tretjega 
odstavka 3. člena in prvega odstavka 7. člena tega odloka.

 II. Dovoljenje za prevoz

3. člen
(1) Občinsko dovoljenje za avto – taksi prevoze, veljavno za 
koledarsko leto, izda organ občinske uprave, pristojen za 
gospodarske javne službe (v nadaljevanju: Urad za GJS) za 
posamezno vozilo na podlagi pisne vloge, ki ji mora prosilec 

priložiti:
1. licenco za izvajanje avto taksi prevozov,
2. izvod licence za posamezno avto – taksi vozilo in
3. dokazilo o plačilu komunalne takse iz 4. člena tega 

odloka.

(2) Vlagatelj zahtevka dokazuje izpolnjevanje pogojev z 
ustreznimi dokumenti, ki so lahko overjene fotokopije ali 
fotokopije, če so pristojnemu organu predloženi tudi izvirniki 
na vpogled.
 
(3) Urad za GJS vodi postopek pridobitve dovoljenj in potrdil, 
evidenco izdanih dovoljenj in potrdil ter izdaja ustrezne 
oznake. 

4. člen
(1) Za pridobitev občinskega dovoljenja iz 3. člena se plača 
predpisana komunalna taksa.

(2) Taksa se plačuje v letnem znesku vnaprej. Ob pridobitvi 
dovoljenja med koledarskim letom, se taksa obra-čuna v 
sorazmernem deležu preostanka leta, vključno za celotni 
mesec, v katerem dovoljenje prične veljati. Že plačana taksa 
se kot pravica lahko prenese na drugo, nadomestno vozilo pri 
istem imetniku licence.

(3) Organ občinske uprave, pristojen za obračunavanje 
komunalnih taks, na vlogo imetnika dovoljenja odloči o vračilu 
že plačane takse na podlagi pisnih dokumentov pristojnih 
organov v primerih:
- prenehanja opravljanja dejavnosti;
- odtujitve vozila, ki se ne nadomesti;
- uničenja vozila.

 III. Postajališča

5. člen
(1) Lokacijo rezerviranih parkirnih površin za avto – taksi vozila 
(v nadaljevanju: avto – taksi postajališča) z odredbo določi 
župan.
 
(2) Za ureditev in vzdrževanje postajališč ter njihovo čiščenje 
v skladu s standardi, ki veljajo za avtobusna pos-tajališča na 
območju mesta, skrbi Urad za GJS.
 
(3) Ob posebnih priložnostih (večje prireditve in podobno) se 
lahko določijo dodatne začasne lokacije postaja-lišč. 

  IV. Organizacija, pogoji in način opravljanja avto – taksi  
prevozov

6.člen
Avto – taksi prevozi se opravljajo:
- z avto – taksi postajališč;
- s kraja, ki ga določi naročnik in z ustavitvijo prostega avto-

taksi vozila med njegovo vožnjo, če to ne ovira ali ogroža 
drugih udeležencev v prometu.

 7. člen
(1) Vozilo, s katerim se opravlja avto-taksi prevoze, mora 
biti poleg označb, določenih z veljavnim predpisom, ki ureja 
označevanje in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi 
v cestnem prometu, označeno še z nalep-ko, s katero se 
dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim dovoljenjem iz 
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3. člena. Nalepka je nalepljena na zadnjem steklu vozila. Taksi 
vozilo je dodatno označeno na obeh bočnih straneh z nalepko, 
v katero je vključen grb MO Velenje in napis TAXI VELENJE.

(2) Nalepka za nadomestno vozilo se izda po postopku, 
določenem v 3. členu tega odloka. V času uporabe 
nadomestnega vozila se nalepka za vozilo, ki se ga nadomešča, 
vrne.

(3) Kadar je avto-taksi vozilo parkirano ali ustavljeno na avto 
– taksi postajališču, mora biti voznik v avto – taksi vozilu ali 
neposredno ob vozilu. 

 8. člen
(1) Vozniki avto-taksi vozil morajo imeti med opravljanjem avto 
– taksi prevozov v vozilu na vidnem mestu na armaturni plošči 
vozila pritrjeno potrdilo s sliko, ki ga izda Urad za GJS.

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se imetniku licence 
izda za voznika, zaposlenega pri imetniku licen-ce, na podlagi 
vloge imetnika licence in ob predložitvi na vpogled:
- veljavne pogodbe o zaposlitvi;
- veljavnega vozniškega dovoljenja,
- dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika za voznike, 

ki niso državljani RS in
- fotografije voznika (formata 3,5 x 4,5 cm)

(3) Aktivno znanje slovenskega jezika se dokazuje z originalom 
ali overjeno kopijo zaključnega oziroma zad-njega šolskega 
spričevala z navedbo ocene iz slovenskega jezika ali z overjeno 
kopijo potrdila o opravljenem preizkusu aktivnega znanja 
slovenskega jezika, ki ga izda institucija, ki ima verificiran 
program.

9. člen
 (1) Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom, 
sicer pa po najkrajši možni poti. V primeru, da voznik ne more 
dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času 
zagotoviti potniku uporabo dru-gega avto – taksi vozila.

(2) Med prevozom mora imeti voznik vključen taksimeter.

(3) Naročnik določi, ali se bo z istim avto – taksi vozilom peljalo 
več potnikov na isti ali različni relaciji. O pla-čilu vožnje se 
potniki dogovorijo sami.

10. člen
(1) Voznik ne sme med delom brez opravičenega razloga 
odkloniti naročila za prevoz oseb in njihove prtljage.

(2) Za prevoz živali se voznik in potnik dogovorita. Voznik ima 
pravico odkloniti prevoz živali.

11. člen
Prevozi z odhodom z avto- taksi postajališča se opravljajo po 
ustaljenem redu. Prvo vozilo v vrsti prevzame naročilo, razen 
kadar naročnik  izrecno zahteva drugo vozilo na postajališču.

12. člen
Avto – taksi vozila oziroma njihovi vozniki nimajo v prometu, 
pri parkiranju ali pri ustavljanju nobenih poseb-nih pravic v 
primerjavi z drugimi udeleženci v prometu, razen če so jim 
te dane s konkretnimi določbami posameznih predpisov ali s 
prometnim znakom.

V. Nadzor in kazenske določbe

13. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinski 
organ, pristojen za nadzor.

Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških 
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblašče-ne uradne 
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen 
preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka 
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so 
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo 
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o 
prekrških.

14. člen
Z globo 150.000,00 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, če:
1. opravlja avto – taksi prevoze na območju Mestne občine 

Velenje in uporablja avto – taksi postajališče z vozilom, ki 
nima občinskega dovoljenja (3. člen)

2. uporablja ali dopusti uporabo vozil za opravljanje avto – 
taksi prevozov, ki ob izvajanju dejavnosti niso opremljena 
na predpisan način (prvi odstavek 7. člena)

3. omogoči ali dopusti, da njegovo vozilo pri opravljanju avto 
– taksi prevozov vozi voznik, za katerega ni izdano potrdilo 
pristojnega organa (prvi odstavek 8. člena).

 
Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

15. člen
Z globo 50.000,00 tolarjev se kaznuje voznika avto – taksi 
vozila če:
1. uporablja vozilo, ki ni označeno z nalepko, s katero se 

dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim dovol-jenjem 
(prvi odstavek 7. člena); 

2. ni v vozilu ali njegovi neposredni bližini, kadar je vozilo na 
avto – taksi postajališču (tretji odstavek 7. čle-na); 

3. med opravljanjem službe na armaturni plošči nima na 
vidnem mestu pritrjenega potrdila s sliko, ki ga izda Urad 
za GJS (prvi odstavek 8. člena).

VI. Prehodne in končne določbe

16. člen
Za opravljanje avto – taksi prevozov v Mestni občini Velenje za 
leto 2005 se morajo pridobiti vsa ustrezna dovoljenja in potrdila 
najkasneje do 01. 09. 2005. 

17. člen
Župan z odredbo določi obliko in vsebino nalepk za avto taksi 
vozilo, določenih v prvem odstavku 7. člena, v roku enega (1) 
meseca po uveljavitvi tega odloka.

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

Številka: 015-02-0009/2004-286 
Datum: 10. 6. 2005    

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175 člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 22. seji dne 07.06.2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje 
z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del 

O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4,  P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, 
S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje z oznako C4/4, C4/5, C4/6, 
E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4,  P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, 
R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c (odlok objavljen v Ur. vestniku Občine Velenje 
št. 12/93 in Ur. vestniku Mestne občine Velenje, št. 9/96, 10/97, 2/98, 6/99, 11/2001 in 6/2002); v nadaljevanju kratko: odlok o 
PUP 04.

2. člen
Naslov  odloka o PUP 04 se v celoti črta in se nadomesti z novim naslovom, ki se glasi:

“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 - PUP 04 za dele mesta Velenje”

3. člen
1. člen odloka o PUP 04 se v celoti črta in se nadomesti z novim prvim členom, ki se glasi:

“UVODNE DOLOČBE

Sestavni del odloka o PUP 04 za dele mesta Velenje je kartografska del, ki ga je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje v maju 2005 in vsebuje naslednje karte:

list št. 1a
Prikaz obravnavanega območja ( Pesje, Stara vas, Straža, IC Gorenje)                M-1:2500

list št. 1b
Prikaz obravnavanega območja ( Stara vas, območje ob jezerih)                                                         M-1:2500

list št. 2a
Prikaz obravnavanega območja ( Paka, Trebeliško, IC Vegrad, Selo)                                                   M-1:2500

list št. 2b
Prikaz obravnavanega območja ( IC Vegrad, Selo, Šalek)                 M-1:2500

list št. 3
Prikaz obravnavanega območja ( Šalek II, J od Šaleške)                 M-1:2500

list št. 4
Prikaz obravnavanega območja ( Gorica, Trebuša - vzhod)                                                         M-1:2500

Sestavni del odloka o PUP je tudi projekt št. Ap194/2004-PUP (dokumentacija k odloku), ki ga je izdelala ARHENA, v 
juliju 2004, in vsebuje obrazložitev, grafično prilogo z mejo obravnavanega območja ter smernice in mnenja. Projekt 
obravnava območje urejanja M 4/4.”

4. člen
3. člen odloka o PUP 04 pod naslovom II. Območje obravnave in določitev morfoloških enot se v celoti črta in se nadomesti z 
novim 3. členom, ki se glasi:

“ II. OBMOČJE OBRAVNAVE IN DOLOČITEV OBMOČIJ UREJANJA

Območja, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, vključujejo območja urejanja  v mestu Velenje:

-  C 4/4     parkovne in pozidane površine ob vili Herberstein;
-  C 4/5      območje med reko Pako, Kidričevo in Šaleško cesto, namenjeno razvoju centralnih dejavnosti ( nakupovalni    
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    center, pošta, parkirišča );
-  C 4/6a    šolske dejavnosti (OŠ Livada) in razvojno poslovne dejavnosti s spremljajočimi površinami in parkirišči ( Dom 

    učencev);
-  G 4/13    gozd s posebnim pomenom in površine namenjene razvoju rekreacijskih dejavnosti na Gorici;
-  M 4/1    komunalna, poslovna, obrtna in trgovska dejavnost s rekreacijskimi površinami ( pomožni stadion);
-  M 4/3    obstoječa trasa železniške proge Velenje - Celje s površinami za razvoj logističnih, trgovskih, skladiščnih in 

    poslovnih dejavnosti;
-  M 4/4   osrednja razdelilna transformatorska postaja s pripadajočimi površinami in objekti ter površine za razvoj 

    trgovsko poslovnih dejavnosti;
-  M 4/5b     športni objekti, otroško igrišče, igrišča s površinami za razvoj rekreacijske dejavnosti ob Šaleški cesti. Rezervat 

    za razvoj centralnih, logističnih, trgovskih in poslovnih dejavnosti;
-  M 4/5c   zelenica in objekti poslovno servisnih dejavnosti ( avto salon, bencinski servis) s stanovanjskim objektom.  

     Rezervat za razvoj centralnih, logističnih, trgovskih, stanovanjskih in poslovnih dejavnosti;
-  M 4/7   delno pozidane površine v Selu s stanovanjskimi objekti, poslovno-proizvodnimi objekti in skladiščnimi 

   objekti. Površine so namenjene za stanovanjsko gradnjo ter za razvoj poslovno-proizvodnih, trgovskih in 
        servisnih dejavnosti;

-  M 4/8    območje trgovskih (Interspar), poslovnih, servisnih dejavnosti (bencinski servis) v Selu. Območje je namenjeno 
     razvoju teh dejavnosti;

-  M 4/9  območje proizvodne, servisne, trgovske, poslovne dejavnosti s površinami za intenzivno vrtnarstvo in 
    stanovanjskimi objekti. Območje je dolgoročno namenjeno za razvoj stanovanjske dejavnosti, obrtno-servisne 
     dejavnosti in poslovne dejavnosti;

-  M 4/11    območje v Stari vasi namenjeno stanovanjski gradnji ter za razvoj poslovnih, trgovskih, servisnih, proizvodnih 
    in obrtnih dejavnosti s pripadajočimi objekti;

-  O  4/1    stanovanja s pomembnejšo zasnovo obrtnih, servisnih in proizvodnih dejavnosti v Paki;
-  O  4/2    obrtne, trgovske in servisne dejavnosti s stanovanjskimi objekti ter površinami za razvoj poslovno-trgovskih, 

    servisnih in obrtnih dejavnosti v Selu;
-  O 4/4   delno pozidane in delno kmetijske in gozdne površine v Pesju, ki so dolgoročno namenjene za razvoj 

    stanovanjske gradnje, ter obrtnih, servisnih in poslovnih dejavnosti;
-  O 4/5   stanovanjski objekti ter objekti za obrtne, servisne, trgovske, gostinske, javne, skladiščne in poslovne 

    dejavnosti ob Partizanski cesti;
-  O 4/6     delno pozidano območje s stanovanjskimi, servisnimi in obrtnimi objekti, ter površinami za intenzivno pridelavo 

   okrasnih rastlin in vrtnin. Območje je namenjeno za razvoj stanovanjske gradnje ter obrtnih, poslovnih, 
    logističnih in servisnih dejavnosti;

-  P 4/1    industrijska cona v Selu - Vegrad Velenje;
-  P 4/2    cona skladiščno transportnih, poslovnih, servisnih, trgovskih in gostinskih dejavnosti v Stari vasi;
-  P 4/3   industrijska cona Gorenje Velenje s pomembnejšo zasnovo drugih dejavnosti in kmetijske površine, ki so 

    namenjene za razvoj logističnih in proizvodno-poslovnih dejavnosti. Del območja je namenjen stanovanjski 
    gradnji ( ob Cesti talcev);

-  P 4/4    industrijska in logistična cona Premogovnika Velenje v Pesju;
-  P 4/5b   industrijska cona Esotech Velenje s površinami in objekti za obrtno, poslovno in servisno dejavnost s 

    pripadajočimi površinami;
-  R 4/1b    rekreacijsko območje s stanovanjskimi, gostinskimi in počitniškimi objekti na Trebeliškem;
-  R 4/2   osrednji stadion s spremljajočimi objekti in površinami in objekti za razvoj športa, rekreacije in turizma ob 

   Škalskem jezeru;
-  R 4/3    vrtičkarsko območje ob Velenjskem jezeru s pripadajočimi objekti in površinami;
-  R 4/5    igrišča, športni objekti in površine za razvoj športa in rekreacije v Pesju;
-  R 4/9    območje gozda s posebnim namenom in travnikov, namenjeno za razvoj rekreacije;
-  R 4/11  območje stanovanjske gradnje in turistično-gostinske dejavnosti s pripadajočimi objekti in komunalno 

   infrastrukturo v Pesju ob Partizanski cesti in Pokopališki cesti;
-  S 4/7  naselje individualnih stanovanjskih hiš Straža, namenjeno za razvoj stanovanjske, obrtne in poslovne 

    gradnje;
-  S 4/17    stanovanjska soseska Šalek II v Velenju;
-  S 4/20a  delno poseljene površine, rezervat za stanovanjsko in poslovno gradnjo večjih gostot v Selu;
-  S 4/20b  delno poseljene površine, namenjene individualni stanovanjski gradnji in poslovnim namenom v Selu;
-  S 4/20c  delno poseljene površine, namenjene individualni stanovanjski gradnji in poslovnim namenom v Selu;
-  S 4/29     območje namenjeno stanovanjski gradnji vrstnih in individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočo infrastrukturo 

   in servisno - trgovskimi objekti v Stari vasi;

Obravnavanih 35 območij urejanja se nahaja v krajevnih skupnostih Bevče, Gorica, Konovo, Paka pri Velenju, Pesje, 
Staro Velenje, Stara vas, Šalek, Škale - Hrastovec, Šmartno - Velenje in mestnih četrtih Velenje - levi breg (vzhod), Velenje 
- levi breg (zahod) in Velenje - desni breg.”
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5. člen
V celoti se črta 4. člen odloka o PUP 04 in se nadomesti z novim 4. členom, ki se glasi:

“ Območja urejanja sestavljajo morfološke enote. Morfološke enote so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni 
prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja. Določeni so na osnovi parcelacije, načina zazidave, stavbnih tipov in 
pretežne namenske rabe površin.

Določitev morfoloških enot po namenu ( oznake s številkami):

1   - območje individualne stanovanjske gradnje (individualne stanovanjske hiše, vrstne hiše, atrijske hiše );
2   - območje kompleksne stanovanjske gradnje
3   - območje centralnih dejavnosti ( mestotvorna, izobraževalna, vzgojno-varstvena, poslovna in športno rekreacijska 
 dejavnost);
4   - območje mešane dejavnosti ( poslovna, trgovska, gostinsko - turistična, obrtna, servisna in stanovanjska 
 dejavnost );
5   -  območje centralnih dejavnosti ( poslovna, servisna, uslužnostna in trgovsko in gostinska dejavnost )
6   -  območje poslovne, servisne, uslužnostne, trgovske in gostinske dejavnosti;
7   -  območje proizvodnih, skladiščnih, servisnih in poslovnih dejavnosti;
8   - območje namenjeno športu, rekreaciji, turizmu in vrtičkarstvu ( parki, trgi, zelenice, itd. );
9   - območje prometne infrastrukture ( ceste, dovozi, železnica, parkirišča in garažni objekti );
10  - območje posebnih dejavnosti ( vodotoki, transformatorske postaje in drugo);
11  - območje komunalnih koridorjev in rezervnih površin;
12  - območje kulturne in naravne dediščine;
13  - kmetijsko območje, gozdovi in ostala kmetijska infrastruktura;

Morfološka opredelitev območij oziroma objektov ( oznake s črkami in številkami):

A   - območje samostojno stoječih enovitih objektov;
A1 - hiše; objekti pravokotnega ali kvadratnega tlorisa ( etažnost max. tri etaže );
A2 - večstanovanjski ali poslovni objekti ( etažnost max. šest etaž );
B   - strnjena zazidava ; kompleks sestavljen iz več objektov;
C   - morfološko mešana ali težko določljiva enota;
E   -      objekti večjih gabaritov, paviljoni, hale, skladišča, trgovski centri;
G   - deponije, odlagališča, skladiščne površine;
V   - območje vodotoka ( rečna struga in objekti - most, jez, iztoki, itd.);
Ž   -  območje železniškega gospodarstva.

6. člen
V 7. členu odloka o PUP 04 se v celoti črtata prvi in drugi odstavek, ki se nadomestita z novima odstavkoma, ki se glasita :

“ Za morfološke enote z oznako 9Ž in 9E, ki so območje železnice, ter za dele morfoloških enot 7F in 7E, v območjih 
urejanja P 4/5b in P 4/4  in P 4/3 ter za vse morfološke enote v območju urejanja P 4/2 in M 4/3 se upoštevajo predpisi, 
ki določajo odmike in ostale pogoje za gradnjo v železniškem varovalnem pasu. Varovalni pas železniške proge znaša 
za glavne železniške proge in regionalne železniške proge 200 m, za industrijske tire pa 80 m, merjeno od osi skrajnega 
tira, na vsako stran.

Pomembnejše regionalne in lokalne ceste so v morfoloških enotah z oznako 9. Za vse javne ceste so določeni varovalni 
pasovi, ki se varujejo za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, kot so širina cest, ureditev 
križišč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran:

-  glavne ceste        25 m
-  regionalne ceste    15 m
-  lokalne ceste   10 m
-  zbirne mestne ceste    10 m
-  mestne ceste       8 m
-  javne poti       6 m
-  državne kolesarske steze      5 m
-  javne poti za kolesarje      3 m “

7. člen
V celoti se črta 10. člen odloka o PUP 04. Vsi naslednji členi se preštevilčijo.
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8. člen
V celoti se črta 24. člen in se nadomesti z novim 24. členom, 
ki se glasi:

“Gradnja enostavnih objektov je dovoljena le skladno 
s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so 
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči ( Uradni list RS 
št. 114/03 in 130/04).

Gradnja pomožnih objektov je dovoljena le, kadar v sklopu 
obstoječih objektov ni mogoče zadovoljiti manjkajočih 
tovrstnih potreb. Kadar se gradi kot pomožni objekt garaža, 
je pri njenem lociranju potrebno upoštevati najkrajši možni 
dostop iz cestnega omrežja.

Namestitev novih nepremičnih oglaševalskih mest na 
javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče 
le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.” 

9. člen
Vsi členi odloka o PUP 04 od 31. člena do vključno 65. člena, 
v poglavju V. Merila in pogoji za urejanje posameznih območij 
urejanja, se črtajo in se nadomestijo z novimi nadomestnimi 
členi, ki se glasijo:

“V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH 
OBMOČIJ UREJANJA

31. člen
Območje urejanja C 4/4 z morfološkimi enotami 1A/1, 1A/2, 
3C/1, 3C/2, 12A1 in 13 :

V enoti 3C/1 so dovoljene dozidave , ter programske 
spremembe in dopolnitve.

V enotah 1A/1 in 1A/2 so dovoljene spremembe 
namembnosti v poslovne dejavnosti, prizidave in 
nadzidave obstoječih objektov.

V enoti 12A1 z razglašenim kulturnim spomenikom  so 
dovoljeni na objektu vile Herberstein posegi za pri 
vzdrževanje, obnovi in rekonstrukciji objekta in pripadajoče 
parkovne ureditve, vendar le ob predhodnem soglasju 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Posegi 
v ostalem prostoru te morfološke enote in v morfološki 
enoti 3C/2 so dovoljeni le ob predhodni izdelavi posebnih 
strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) in na podlagi 
soglasja za ta projekt, ki ga izda Urad za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

Enota 13 je v naravi sadovnjak. Dovoljena je gradnja 
stanovanjskih objektov in infrastrukturnih objektov za 
namene stanovanjske gradnje.

32. člen
Območje urejanja C 4/5 z morfološkimi enotami 3C, 10V, 
11/1 in 11/2 :

Območje je namenjeno razvoju centralnih dejavnosti.

Dovoljene so novogradnje objektov pomembnih za razvoj 
mesta na osnovi predhodnega lokacijskega preizkusa - 
posebnih strokovnih podlag za posamezno enoto in ob 
upoštevanju urbanističnih konstant centralnih predelov 
mesta Velenje.

V morfološki enoti 3C je vzhodno od obstoječega objekta ( 
Pošta Slovenije ) dovoljena gradnja poslovno - trgovskega, 
v katerem so dopustne tudi stanovanjske površine. V 
kletnih etažah ( ena ali več kletnih etaž ) je predvidena 
izgradnja parkirišč. Investitor si mora za predvideni objekt 
pridobiti posebne strokovne podlage ( lokacijski preizkus ) 
in zanje soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje, kar velja za vse morfološke enote v tem območju 
urejanja.

33. člen
Območje urejanja C 4/6a z morfološkimi enotami 1A, 3B 
in 9 :

Dovoljene so spremembe namembnosti Dijaškega 
doma Velenje v enoti 3B v poslovne, obrtne, gostinsko - 
turistične, šolske ali stanovanjske namembnosti.

V enoti 1A je dovoljena sprememba namembnosti 
gospodarskega poslopja v stanovanjske namene ali 
poslovne namene.

Dovoljena je prometna ureditev območja urejanja in 
dodatna izgradnja parkirišč na osnovi predhodno 
izdelanih posebnih strokovnih podlag ( lokacijskega 
preizkusa ) za celotno območje , vključno s prestavitvijo 
oziroma odstranitvijo kioska. Dodatna postavitev kioskov 
na območju ni dopustna.

34. člen
Območje urejanja G 4/13, z morfološkimi enotami 4A1, 
4C/1, 11/1 in 13 :

V enotah 4A1 in 4C/1 je dovoljena dopolnilna gradnja 
oziroma obnove, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in 
programske dopolnitve obstoječih dejavnosti. Dopustna 
je sprememba namembnosti obstoječih objektov.

V enoti 11/1 je dopustna novogradnja za namene trgovske, 
servisne, poslovne, športne in rekreacijske dejavnosti s 
spremljajočimi objekti in napravami. Dopustna je izgradnja 
dodatnih parkirišč, cest in garažnih objektov.

Za vse novogradnje, si mora investitor pridobiti posebne 
strokovne podlage, za katere  mora izdati soglasje Urad za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Enota 13 je gozd. Ohranja se obstoječa raba prostora.

35. člen
Območje urejanja M 4/1 z morfološkima enotama 7C in 8 :
V enoti 7C so dopustni posegi v smislu delovnih oziroma 
varnostnih pogojev, oblikovni posegi, ki bi izboljšali 
arhitekturno podobo objektov in posegi preureditve 
križišča. Dopustna je porušitev obstoječega vogalnega 
objekta ( bivši Rudarski dom ). Dopustna je sprememba 
namembnosti obstoječih objektov za proizvodne, poslovne, 
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obrtne, gostinske, turistične in trgovske dejavnosti.

V enoti 8 so dovoljeni le posegi za vzdrževanje obstoječega 
nogometnega igrišča, ali posegi za izboljšave igrišča in 
zunanje ureditve.

36. člen

Območje urejanja M 4/3 z morfološkimi enotami 7F, 9Ž, 10 
in 11 :

V enoti 9Ž, ki je območje železnice, je dovoljena 
poleg rekonstrukcije obstoječih železniških tirov, tudi 
prenova, novogradnja ali dozidave objektov in naprav, 
ob upoštevanju specifične namembnosti. Dovoljena je 
prenova in rekonstrukcija zunanje ureditve in objektov 
železniške postaje ter sprememba namembnosti 
posameznih objektov. 

V enoti 9Ž in 11 je dovoljena gradnja povezovalne ceste s 
podvozom pod železnico.

V enoti 11 je dovoljena gradnja trgovskih, servisnih, 
poslovnih in skladiščnih objektov in naprav, objektov za 
potrebe zbiranja sekundarnih surovin ter pripadajočih 
logističnih objektov.

Za vse nameravane posege v prostor je potrebno 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage ( lokacijski 
preizkus ), za katere si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
upravljalca železniške proge (v območju varovalnega 
pasu železnice).
V enoti 7F so dovoljeni posegi za vzdrževanje, 
rekonstrukcijo ali prenovo zračilnega jaška. V primeru 
ukinitve zračilnega jaška so v enoti dopustni enaki posegi 
kot v enoti 11.
Enota 10 je dolgoročni rezervat transportnih oziroma 
logističnih dejavnosti. Posegi so dovoljeni le na podlagi 
četrtega odstavka tega člena.

37. člen
Območje urejanja M 4/4 z morfološkimi enotami 9, 10E, 
11/1 in 11/2 :

V enoti 11/1 je dovoljena gradnja trgovsko - poslovnega 
objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo in infrastrukturo. 
Dopustna je gradnja tudi več med seboj ločenih objektov. 
Maksimalna etažnost objekta je K+P+2 ( klet + pritličje + 
dva nadstropja), dopustne pa so manjše etažnosti.

Investitor si mora za nameravani poseg v prostor pridobiti 
posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus), za katere 
je dolžan pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

V enoti 11/2 je dovoljena gradnja povezovalne ceste in  
podvoza pod železniško progo.
Enota 9  je cestno telo obstoječe dovozne ceste. Dopustni 
so posegi za vzdrževanje ali rekonstrukcijo obstoječe 
ceste.

V enoti 10E so dovoljeni posegi za normalno 

funkcioniranje razdelilne transformatorske postaje, 
prenove, rekonstrukcije, dozidave ali novogradnje vezane 
na obstoječo namembnost enote.

38. člen
Območje urejanja M 4/5b z morfološkimi enotami 1A1, 3C, 
4A1 in 9/2 :

V enoti 1A1 in 4A1 so dovoljene obnova obstoječih 
objektov, manjše dozidave, nadzidave in sprememba 
namembnosti.

V enoti 3C je dovoljena je dovoljena dopolnitev obstoječega 
programa, obnova, posodobitev in preureditev centralnega 
igrišča, podhoda, postavitev ograj, enostavnih, pomožnih in 
začasni objektov, dopolnitev športnih igrišč z garderobnimi 
objekti in sanitarijami, nadkritje vseh športnih igrišč in 
postavitev montažnih objektov s programi za popestritev 
igralne in turistične ponudbe.
Dopustna je sprememba namembnosti obstoječih objektov 
in nadomestna gradnja obstoječih objektov - dopustna je 
trgovska, servisna, turistična in poslovna dejavnost.
Dopustna je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, 
vključno z nadomestno avtobusno postajo s pripadajočimi 
parkirnimi prostori in parkovnimi površinami.

V enoti 9/2 so dovoljeni posegi za izboljšanje prometnih 
pogojev.

Za vse novogradnje, si mora investitor pridobiti posebne 
strokovne podlage (lokacijski preizkus), za katere si mora 
pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.

39. člen
Območje urejanja M 4/5c z morfološkimi enotami 4B, 5E, 
8 in 9/1 :

V enoti 4B in 5E so dovoljene manjše dozidave, nadzidave in 
sprememba namembnosti obstoječih objektov. Dopustne 
so gradnje za izboljšanje cestnega sistema, logistike ter 
vzdrževanje, obnova in rekonstrukcija infrastrukturnih 
objektov.

V morfološki enoti 8 so dovoljene novogradnje centralnih, 
poslovnih, servisnih, trgovskih, stanovanjskih, logističnih 
in infrastrukturnih objektov. Dovoljena je gradnja 
infrastrukturnih objektov in naprav, vključno z nadomestno 
avtobusno postajo s pripadajočimi parkirnimi prostori in 
parkovnimi površinami.
Na skrajnem vzhodnem delu morfološke enote 8, med 
obstoječimi objekti Praprotnikov in Goriško cesto, je 
možna izvedba nove dovozne ceste do obstoječih objektov 
Praprotnikov in do centralnega dela enote, s parkirnimi 
mesti. Dovoljena je rekonstrukcija obstoječega križišča 
Šaleške in Goriške ceste, z možnostjo izvedbe krožnega 
križišča.

V enoti 9/1 so dovoljeni posegi za izboljšanje prometnih 
pogojev. Dopustno je vzdrževanje, obnova, rekonstrukcija 
in razširitev Šaleške ceste.

Za vse posege v prostor v tem območju urejanja, si mora 
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investitor pridobiti posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus), za katere si mora poleg soglasij upravljalcev 
komunalnih objektov in naprav pridobiti še soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

40. člen

Območje urejanja M 4/7 z morfološkimi enotami 4A, 11/1 
in 11/2 :

V enoti 4A je dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
hiš, spremembe namembnosti delov ali celotnih 
stanovanjskih objektov ter gospodarskih poslopij v 
poslovne ali obrtne namene.

V enoti 11/1 je dovoljena novogradnja proizvodnih, 
poslovnih ali obrtnih dejavnosti, dozidave in nadzidave 
obstoječih objektov, na podlagi predhodno izdelanih 
posebnih strokovnih podlag ( lokacijskega preizkusa ), za 
katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje.

V morfološki enoti 11/2, ki je infrastrukturni rezervat, 
je dopustna gradnja poslovnih, obrtnih, uslužnostih, 
proizvodnih, skladiščnih objektov, gradnja dovoznih 
cest, poti,  in parkirišč na podlagi predhodno izdelanih 
posebnih strokovnih podlag ( lokacijskega preizkusa ), 
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje in soglasje vseh 
upravljalcev komunalnih vodov in naprav, ki potekajo 
preko enote.

41. člen
Območje urejanja M 4/8 z morfološkimi enotami 5E/1, 5E/2 
in 9 :

V enoti 5E/1 je dovoljena gradnja trgovskih, poslovnih in 
servisnih objektov s spremljajočimi površinami in objekti, 
ter sprememba namembnosti obstoječih objektov. 
V enoti 5E/2 so dovoljene novogradnje, dozidave in 
nadzidave obstoječega bencinskega servisa in posegi za 
vzdrževanje obstoječih površin.

Enota 9 je prometni koridor, kjer so dovoljeni posegi za 
obnovo ali rekonstrukcijo obstoječe ceste, dograditev 
kolesarskih in peš poti, izgradnjo parkirišč in obnovo, 
rekonstrukcijo ali dograditev komunalne infrastrukture.
Za vse posege v prostor, si mora investitor predhodno 
pridobiti posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus), 
za katere mora pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
mestne občine Velenje.

42. člen
Območje urejanja M 4/9 z morfološkimi enotami 1A, 3A1, 
5A2, 7E, 9 in 10F :

V enoti 1A je dopolnjena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
objektov z zasnovo poslovnih dejavnosti. 

V morfoloških enotah 3A1, 5A2 in 7E so dovoljeni posegi na 
obstoječih objektih, dozidave, nadzidave ter sprememba 
namembnosti.

V morfološki enoti 10F so dovoljeni posegi pri vzdrževanju 
obstoječih objektov (steklenjakov) s pripadajočimi 
površinami. Dopustna je sprememba namembnosti 
obstoječih objektov in površin, vendar le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag ( lokacijskega 
preizkusa), za katere si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Dopustno 
je prestaviti steklenjake na novo lokacijo izven območja 
urejanja in območje zazidati s stanovanjskimi objekti 
(individualne stanovanjske hiše, vrstna hiše, atrijske hiše,  
dom za starejše občane ali varovana stanovanja).

43. člen
Območje urejanja M 4/11 z morfološkima enotama 11/1 in 
11/2 :

Enota 11/1 je dolgoročni rezervat namenjen stanovanjski 
gradnji ter za razvoj poslovnih, trgovskih, servisnih, 
proizvodnih in obrtnih dejavnosti s pripadajočimi objekti 
in komunalnimi napravami.

 V enota 11/2 ( nekdanje skladišče plina ), je dopustna 
nadomestna gradnja servisnih, proizvodnih, obrtnih, 
trgovskih , poslovnih objektov in gradnja parkirišč. 
Spremembe namembnosti so dovoljene.

Za vse posege v prostor v obeh enotah, si mora investitor 
predhodno pridobiti posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus), za katere mora pridobiti soglasje Urada za okolje 
in prostor mestne občine Velenje.

44. člen
Območje urejanja O 4/1 z morfološkimi enotami 1A, 4A, 
4A/1, 4B, 9, 10V in 11 :

V enoti 4B je dovoljena novogradnja, dozidave, nadzidave 
in spremembe namembnosti obstoječih objektov. 
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov, pomožnih 
objektov in začasnih objektov.
V enoti 1A in 4A je dovoljena dopolnilna gradnja, dozidave 
in nadzidave ter spremembe namembnosti. Dovoljena 
je gradnja enostavnih objektov, pomožnih objektov in 
začasnih objektov.

V enoti 4A/1 je dopustna le vzdrževalna dela na obstoječih 
objektih.

V enotah 9, 10V in 11 so dopustni le posegi za vzdrževanje, 
obnovo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in 
naprav.

Za vse posege v prostor v območju urejanja, si mora 
investitor predhodno pridobiti posebne strokovne podlage 
(lokacijski preizkus), za katere mora pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor mestne občine Velenje.

45. člen
Območje urejanja O 4/2 z morfološkima enotama 4A in 
6E:
V enoti 4A je dovoljena dopolnilna gradnja, dozidave, 
nadzidave in spremembe namembnosti. Dovoljena je 
gradnja enostavnih objektov, pomožnih objektov in 
začasnih objektov.
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V enoti 6E so dovoljeni posegi v smislu dopolnitve 
obstoječega programa (avtopralnica in obrtna delavnica), 
dozidave, nadzidave, gradnja enostavnih, pomožnih  
in začasnih objektov. Dopustna je tudi sprememba 
namembnosti celotnega ali dela obstoječega objekta.

46. člen
Območje urejanja O 4/4 z morfološkimi enotami 1A, 4A, 9 
in 11 :

V enoti 1A je dovoljena dopolnilna gradnja, dozidave in 
nadzidave ter spremembe namembnosti prostorov.

V enoti 4A so dovoljeni posegi v smislu dopolnitve 
obstoječega programa in spremembe namembnosti 
v dejavnosti, ki odgovarjajo lokacijskim posegom v 
prostor.
V enoti 11 se ohranja obstoječa namembnost. Območje je 
rezervat za morebitno dopolnilno stanovanjsko gradnjo ali 
za gradnjo poslovno obrtnih objektov.
 
Enota 9 je cestno telo, v katerem so dopustni posegi za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo ali celovito prenovo ceste in 
obstoječega križišča.

Za vse posege v prostor v območju urejanja, si mora 
investitor predhodno pridobiti posebne strokovne podlage 
(lokacijski preizkus), za katere mora pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor mestne občine Velenje.

47. člen
Območje urejanja O 4/5 z morfološkimi enotami 4A/1, 4A/2, 
4A/3, 6C, 9, 10G, 11/1 :

V enotah 4A/1, 4A/3, in 6C so dovoljene novogradnje, 
dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti objektov 
in površin.

V enoti 4A/2 so dovoljene dozidave, nadzidave ter 
spremembe namembnosti, razen za vogalni objekt z 
gospodarskim objektom na Cesti talcev 1. Nadomestna 
gradnja vogalnega objekta je dovoljena na podlagi 
predhodno izdelanih posebnih strokovnih podlag 
(lokacijskega preizkusa), ki vključuje tudi zasnovo križišča 
in dovoza do nadomestnega objekta. Za projekt posebnih 
strokovnih podlag si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Enota 9 je cestno telo, enoti 10G in 11/1 pa sta rezervata 
za razvoj cestne infrastrukture. Dovoljena je novogradnja, 
vzdrževanje, prenova ali rekonstrukcija objektov 
komunalne infrastrukture. V enoti 10G je dovoljena gradnja 
bencinskega servisa.

48. člen
Območje urejanja O 4/6 z morfološkimi enotami 1A, 6 in 
9:

V enoti 1A, so dopustne novogradnje stanovanjskih, 
poslovnih, obrtnih,  gospodarskih in drugih objektov ter 
spremembe namembnosti obstoječih objektov. Dopustna 
je gradnja enostavnih, pomožnih in začasnih objektov.

V enoti 6  so dopustne novogradnje za obrtno, trgovsko, 
gostinsko, poslovno in servisno dejavnost. Dopustna 
je gradnja objektov za logistično dejavnost vključno s 
parkirišči za tovorna vozila.

Za predvidene posege v prostor morajo biti predhodno 
izdelane posebne strokovne podlage  (lokacijski preizkus), 
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor mestne občine Velenje.

Enota 9 je cestno telo. Dopustno je vzdrževanje in 
rekonstrukcija obstoječe ceste.

49. člen
Območje urejanja P 4/1 z morfološkimi enotami 7E, 9, 10V 
in 11 :

V enoti 7E je dovoljena dopolnilna gradnja , dozidave in 
nadzidave za potrebe proizvodnje in poslovnih dejavnosti 
ter spremembe namembnosti v smislu podobnih 
dejavnosti.

V enoti 11 so dovoljeni posegi za potrebe osnovne 
dejavnosti območja, ki jih je mogoče prometno neposredno 
vezati na enoto 7 E in ob upoštevanju posebnih pogojev 
upravljalca ceste Velenje - Slovenj Gradec.

V enoti 10V so dovoljeni posegi za potrebe vzdrževanja 
vodotoka na osnovi predhodnega soglasja upravljalca 
reke Pake.

50. člen
Območje urejanja P 4/2  z morfološkimi enotami 7E/1, 7E/2, 
7G, 9, 11/1 in 11/2 :

V enotah 7E/1 in 7E/2 je dovoljena dopolnilna gradnja in 
dozidave za potrebe proizvodnje, skladiščenja, trgovine 
in ostale poslovne dejavnosti. Dopustne so spremembe 
namembnosti v smislu podobnih dejavnosti. Stanovanjska 
gradnja ni dopustna.

V enoti 11/1 in 11/2 je dovoljena dopolnilna gradnja za 
namene trgovskih, poslovnih, skladiščnih, servisnih ali 
proizvodnih dejavnosti.

V enoti 7G so dovoljene novogradnje, dozidave in dozidave 
obstoječih objektov za namene poslovnih, skladiščnih, 
servisnih ali proizvodnih dejavnosti.

Za vse posege v prostor si mora investitor predhodno 
pridobiti posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus), 
za katere si mora pridobiti soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

51. člen
Območje urejanja P 4/3 z morfološkimi enotami 3A1, 4A, 
4A1, 5A1, 7E/1, 7E/2, 10V in 11 :

V enoti 7E/1 so dovoljeni posegi, s katerimi se bistveno 
ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost in namenska raba 
obstoječih objektov in naprav. Dovoljeni so vsi posegi 
za potrebe programske in tehnološke obnove obstoječih 
dejavnosti, spremembe namembnosti obstoječih objektov 
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in pripadajočih površin ter posegi za odpravljanje 
onesnaževanja delovnega in bivalnega okolja. Dovoljeni so 
vsi posegi glede vzdrževanja in rekonstrukcije komunalne 
infrastrukture.

Za predvidene posege v prostor se kot posebne strokovne 
podlage smiselno uporablja osnutek Ureditvenega načrta 
industrijske cone Gorenje, št. projekta 876/89-ZN-O ( 
Zavod za urbanizem Velenje). Morebitna odstopanja od 
tega prostorskega akta so dopustna le s soglasjem Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

V enoti 7E/2 so dovoljene novogradnje, prizidane, 
nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov in površin. Področje je namenjeno trgovski, 
poslovni, servisni, proizvodni in obrtni dejavnosti. Pri 
posegih v prostor se smiselno uporabljajo načela urejanja 
območja  osnutka prostorskega akta navedenega v prejšnjem 
odstavku tega člena.

V enoti 5A/1 je dovoljena prenova obstoječega objekta z 
možnostjo dozidave in smiselno programsko vključitvijo 
objekta v zasnovo dejavnosti v območju 7 E/2. Arhitekturni 
karakter zunanjosti objekta naj se varuje.

V enoti 4A je dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
objektov, poslovnih objektov, poslovno-stanovanjskih 
objektov, trgovskih objektov in sprememba namembnosti 
dela ali celotnega obstoječega objekta. Dovoljene so 
prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov 
ter gradnja enostavnih, pomožnih in začasnih objektov.

V enoti 4A/1 je dovoljena rekonstrukcija ali prizidava 
obstoječega objekta. Dopustna je tudi nadomestna 
gradnja, sprememba namembnosti ali odstranitev 
obstoječega objekta, pod pogojem, da so za predviden 
poseg v prostor predhodno izdelane posebne strokovne 
podlage (lokacijski preizkus), za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.

V enoti 3A/1 so dovoljeni posegi za vzdrževanje 
obstoječih objektov. Dopustna je porušitev obstoječih 
objektov in izgradnja infrastrukturnih objektov ( hodnik 
za pešce, kolesarska steza, dovozna cesta, komunalna 
infrastruktura), skladno s celovito rešitvijo območja in 
v povezavi z morfološko enoto 4 A/1. Predvideni posegi 
na tem območju so možni le ob predhodno izdelanih 
posebnih strokovnih podlagah (lokacijskem preizkusu), 
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

Enota 11 je rezervat za  razvoj logističnih in proizvodnih 
dejavnosti.

V enoti 10V so dovoljeni posegi za vzdrževanje vodotoka, 
infrastrukturnih vodov in rekonstrukcije obstoječih 
mostov. Dovoljena je gradnja novih mostov preko reke 
Pake.

52. člen
Območje urejanja P 4/4 z morfološkimi enotami  7F, 9/1, 

9/2a, 9/2b, 9/2c, 9Ž in 10V :

V enoti 7F so dovoljeni posegi v skladu z osnovno 
namembnostjo prostora ter vsi posegi, s katerimi se 
zmanjšujejo negativni vplivi na okolje. Dopustna je 
sprememba namembnosti obstoječih objektov, naprav 
in zunanjih površin za poslovne, trgovske, servisne, 
skladiščne in centralne dejavnosti.

Enote 9/1, 9/2a, 9/2b in 9/2c ter 9Ž so infrastrukturni 
koridorji ceste oziroma železnice, v katere so dovoljeni 
posegi za njihovo normalno delovanje in izboljšanje 
pogojev obstoječim in predvidenim dejavnostim na osnovi 
predhodnega soglasja upravljalca.

V enoti 10V so dovoljeni posegi za vzdrževanje vodotoka 
in rekonstrukcije mostov ter komunalnih vodov.

Za vse posege v prostor si mora investitor predhodno 
pridobiti posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus), 
za katere si mora pridobiti soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

53. člen
Območje urejanja P 4/5b z morfološkima enotama  7E in 
9Ž : 

V enoti 7E so dovoljeni posegi s katerimi se bistveno ne 
spreminja zunanjost in zmogljivost obstoječih objektov in 
naprav. Dovoljene so novogradnje, prizidave  obstoječih 
objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov 
in pripadajočih površin v dejavnosti, ki ne smejo povečati 
ekološke obremenitve območja.

Enota 9Ž je infrastrukturni koridor železniške proge, 
v katerem so dovoljeni posegi za njeno normalno 
vzdrževanje in izboljšanje pogojev obstoječih dejavnosti, 
na osnovi predhodnega soglasja upravljalca železniške 
proge.

54. člen
Območje urejanja R 4/1b z morfološkimi enotami 1A, 8A, 
10C in 13 :
V enoti 1A je dovoljena novogradnja samostojnih objektov, 
prizidave, nadzidave ter sprememba namembnosti.

V enoti 8A je dovoljeno dopolnjevanje programa obstoječih 
športnih in rekreacijskih ureditev ter naprav. Dovoljeni 
so posegi v obstoječe objekte, s katerimi se bistveno ne 
spreminjajo zmogljivosti in namen. Na zahodnem delu 
enote je dopustna gradnja počitniških bivalnih objektov 
vendar le po predhodni izdelavi posebnih strokovnih 
podlag (lokacijskega preizkusa), za katere si mora 
investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

Pri vseh dovoljenih posegih v območje se smiselno 
upoštevajo usmeritve posebnih strokovnih podlag za 
ureditveni načrt Trebeliško, št. projekta 869/89-UN-PSP ( 
izdelal Zavod za urbanizem Velenje ).

V enoti 10C (nekdanje strelišče) se lahko obnavlja v gozd. 
Novogradnje v enoti niso dovoljene.
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Enota 13 je gozd. Posegi v območje, razen za namen 
rekonstrukcije cest, niso dopustni.

55. člen
Območje urejanja R 4/2 z morfološkimi enotama 8C in 8 :

V morfološki enoti 8 so dovoljeni posegi za potrebe 
sanacije pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje. 
Dovoljena je novogradnja rekreacijskih objektov ( športna 
igrišča s spremljajočimi objekti, poti, dovozi, parkirišča, 
gostinski objekt s pripadajočim vrtom, pomoli ) in 
parkovna ureditev celotnega območja. Predvideni posegi 
v prostor so dopustni le na podlagi izdelanih posebnih 
strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa), za katere si 
mora investitor obvezno pridobiti soglasje Urada za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje.

V enoti 8C je dovoljena obnova in širitev tribune 
centralnega stadiona z izkoriščenimi prostori pod tribuno, 
vzdrževalna dela, obnova in programska dopolnitev 
športnih objektov in naprav ter obnova parkovnih in 
prometnih površin. Dovoljena je obnova in posodobitev 
komunalne infrastrukture.

56. člen
Območje urejanja R 4/3 z morfološko enoto 8A1 :

Dovoljena je postavitev vrtičkarskih objektov po enotnem 
projektu za možne tipe objektov. Projekt je enak za vse 
obstoječe in predvidene objekte. Dovoljeno je urejanje 
vrtov, ureditev poti, postavitev urbane opreme ter ureditev 
infrastrukturnih objektov in naprav. Vsi obstoječi in 
predvideni objekti so namenjeni začasnemu bivanju in 
shranjevanju orodja za vrtičkarje. Območje ni namenjeno 
za stanovanjsko gradnjo in stalnemu bivanju.

57. člen
Območje urejanja R 4/5 z morfološko enoto 8 :

V območju je dovoljena gradnja rekreacijskih objektov 
in naprav, postavitev urbane opreme in izgradnja 
infrastrukturnih objektov in naprav. Pri predvidenih 
posegih v prostor se smiselno upoštevajo usmeritve 
izdelanega osnutka ureditvenega načrta rekreacijskega 
območja Pesje, št. projekta 678/88-UN-O, ki ga je izdelal 
Zavod za urbanizem Velenje, oziroma je potrebno glede 
na namen gradnje predhodno izdelati posebne strokovne 
podlage (lokacijski preizkus), za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.

58. člen
Območje urejanja R 4/9 z morfološko enoto 13 :

V enoti 13, gozd s posebnim pomenom in travnik, se 
ohranja obstoječa raba, razen travniku s parcelnimi 
številkami 1508/1, 1508/2, 3599/33 in opuščeni poti s 
parcelno številko 3561/6, k.o. Velenje, kjer je dopustna 
ureditev parkirišča za osebna in tovorna vozila.

59. člen
Območje urejanja R 4/11 z morfološkimi enotami  1A, 4A, 
9/1 in 9/2 :

V enot 1A je dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
objektov, gospodarskih poslopij, dozidave, nadzidave, 
gradnja enostavnih in pomožnih objektov. Dopustna je 
sprememba namembnosti.

V enoti 4A je dovoljena dopolnilna gradnja, dozidave, 
nadzidave, gradnja gospodarskih objektov, enostavnih, 
pomožnih in začasnih objektov. Dopustna je sprememba 
namembnosti v poslovne dejavnosti in turistično - 
gostinske namene.

Enoti 9/1 in 9/2 sta cestno telo. Dovoljeni so posegi 
za vzdrževanje, posodobitev in rekonstrukcijo cest in 
komunalne infrastrukture.

60. člen
Območje urejanja S 4/7 z morfološkimi enotami 1A, 9, 
13C/1 in 13C/2 :
V enoti 1A  je dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
hiš, dozidave in nadzidave. Dopustna je sprememba 
namembnosti dela stanovanjskega objekta za namene 
poslovne in obrtne dejavnosti, ki ni moteča za okolico 
( mirna dejavnost). Dopustna je gradnja enostavnih, 
pomožnih in začasnih objektov.

V enotah 13C/1 in 13C/2 je dovoljena gradnja objektov za 
potrebe kmetij, gradnja dopolnilne stanovanjske gradnje, 
dozidave, nadzidave in gradnja enostavnih, pomožnih in 
začasnih objektov.

V enotah 9/1, 9/2 in 9/3 so dovoljeni posegi za namene 
posodobitve prometa.

Za vse posege na obravnavanem območju, razen za 
gradnjo enostavnih, pomožnih in začasnih objektov, si 
mora investitor pridobiti posebne strokovne podlage 
(lokacijski preizkus) in si za ta projekt pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

61. člen
Območje urejanja S 4/17 z morfološkimi enotami 2B, 3B, 
4B, 5A in 10V :

Dozidave pritličnih delov objektov z javnim programom 
v enoti 4B,  je dovoljena le na osnovi projekta celovite 
prenove posameznega večstanovanjskega objekta. 
Posamezne dozidave niso dopustne. Za projekt si morajo 
investitorji pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

V enoti 4B je dovoljena sprememba namembnosti 
obstoječih lokalov v stanovanja in pritličij stanovanj v 
poslovne prostore oziroma lokale, kjer je omogočen 
neposreden dostop. Blago se lahko dostavlja le ročno 
s parkirišč za osebna vozila ali s posebej določenih 
dostavnih mest.

V območju urejanja je dopustna sprememba namembnosti 
in sprememba rabe obstoječih lokalov, tudi za namene 
trgovin z živili, gostinskih lokalov in drugih trgovin ob 
predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.
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62. člen
Območje urejanja S 4/20a z morfološkimi enotami 1A/1, 
1A/2, 1A/3, 4A1, 10V in 11 :

V enoti 1A/1 je dovoljena dopolnilna gradnja stanovanjskih 
hiš, dozidave in nadzidave. Dopustna je sprememba 
namembnosti dela stanovanjskega objekta za namene 
poslovne in obrtne dejavnosti, ki ni moteča za okolico 
( mirna dejavnost). Dopustna je gradnja enostavnih, 
pomožnih in začasnih objektov.

V enoti 1A/2, 1A/3, 4A1 in 11 je dovoljena dopolnilna gradnja 
stanovanjskih hiš, dozidave in nadzidave. Dopustna je 
sprememba namembnosti dela stanovanjskega objekta 
za namene poslovne in obrtne dejavnosti, ki ni moteča 
za okolico ( mirna dejavnost). Dopustna je gradnja 
enostavnih, pomožnih in začasnih objektov. V primeru 
kompleksne gradnje ( najmanj trije predvideni objekti ) 
je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za 
gradnjo predvidenih objektov izdelati posebne strokovne 
podlage - lokacijski preizkus in za ta projekt pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Dopustna je gradnja enostavnih, pomožnih in začasnih 
objektov.

Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na manjše 
gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, 
ne nastajajo nove gradbene parcele, ki niso manjše od 
400 m2 in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje ( 
geometrično preozka oz. predolga parcela). Pri tem je 
potrebno upoštevati odmike od sosednjih parcel iz 13., 
20., 21., in 22. člena tega odloka.

V enoti 10V so dovoljeni posegi za vzdrževanje vodotoka 
in rekonstrukcije mostu.

63. člen
Območje urejanja S 4/20b z morfološko enotamo 1A/1:

Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in 
poslovnih objektov, dozidave, nadzidave in nadomestna 
gradnja objektov. Dopustna je sprememba namembnosti 
za namene poslovnih dejavnosti ter gradnja enostavnih, 
pomožnih in začasnih objektov.

64. člen
Območje urejanja S 4/20c z morfološko enotamo 1A/1 :

Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in 
poslovnih objektov, dozidave, nadzidave in nadomestna 
gradnja objektov. Dopustna je sprememba namembnosti 
za namene poslovnih dejavnosti ter gradnja enostavnih, 
pomožnih in začasnih objektov.

65. člen
Območje urejanja S 4/29 z morfološko enoto 1A/1 :

Območje urejanja je namenjeno stanovanjski gradnji, 
s pripadajočimi površinami, objekti in komunalno 
infrastrukturo. Za celotno območje je predvidena izdelava 
prostorskega akta ( zazidalni načrt oziroma občinski 
lokacijski načrt).

66. člen
Na vseh območjih urejanja in v posameznih morfoloških 
enotah je dovoljena tudi gradnja drugih namembnosti, 

ki so predpisane za posamezno območje, vendar le 
ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag 
(lokacijskem preizkusu), za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.”

Vsi naslednji členi se preštevilčijo!

10. člen
V celoti se črtajo obstoječi 66., 67., in 68. člen odloka o PUP 
04.

11. člen
V celoti se črta 69. člen odloka o PUP 04, ki se nadomesti z 
novim  69. členom, ki se glasi:

“ Nadzor nad izvajanja tega odloka opravlja pristojna 
inšpekcija Republike Slovenije.”

12. člen
V celoti se črta 70. člen odloka o PUP 04, ki se nadomesti z 
novim 70. členom, ki se glasi:

“ Odlok o PUP 04 - za dele mesta Velenje, je stalno na 
vpogled pri Uradu za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje in Upravni enoti Velenje.”

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
mestne občine Velenje.

Številka :  012-0005/99-300 
Datum:     10. 6. 2005
      

Župan Mestne občine Velenje
      Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na svoji 22. seji dne 
7.6.2005 sprejel naslednji

SKLEP
 (notranje revidiranje - KPV)

I.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da izvede 
javno naročilo za izvedbo notranjega revidiranja poslovanja 
Komunalnega podjetja Velenje - pregled individualnih pogodb 
in plač, izplačanih po teh pogodbah v Komunalnem podjetju 
Velenje na stroške revidirane osebe. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku MO Velenje.

Številka: 465-08-0001/2005
Datum:  10. 6. 2005
      

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, 6/01 in 14/03) na svoji 22. seji dne 
07. 06. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
 (Računsko sodišče – KPV)

I.
Svet Mestne občine Velenje daje pobudo Računskemu 
sodišču Republike Slovenije, da izvede revidiranje poslovanja 
Komunalnega podjetja Velenje - pregled individualnih pogodb 
in plač, izplačanih po teh pogodbah v Komunalnem podjetju 
Velenje. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku MO Velenje.

Številka: 465-08 – 0001/2005
Datum: 07. 06. 2005

   Župan Mestne občine Velenje
   Srečko MEH, s. r.

Predlagatelj: župan                                                      Faza: predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na svoji  4. korespondenčni 
seji dne 10. in 11.3.2005 sprejel 

SKLEP
o pristopu k projektu ustanovitve lokalne 

energetske agencije
I.

Mestna občina Velenje se bo prijavila kot partner v evropskem 
konzorciju skupaj s tujimi partnerji (Sardinija, Karlovo – Bolgarija 
in Cadiz – Španija kot vodilni partner) na razpis evropskega 
programa  Inteligentna Energija – Evropa.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana Mestne občine 
Velenje, da podpiše pismo o obvezi (na lokalni ravni) in pismo 
o pristopu k projektu (na evropski ravni).

III.
Mestna občina Velenje bo ustanovila novo samostojno pravno 
osebo »Lokalno energetsko agencijo« (LEA), ki bo pokrivala 
območje občin Koroške in Savinjske statistične regije (najmanj 
100.000 prebivalcev).

IV.
Ta sklep začne vejati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje

Številka: 310-01-0001/2005
Datum:   07. 06. 2005
                                                                                                  

Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi  16. člena  Statuta  Občine Šmartno 
ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 4-1/99) na 17.  seji  dne  6.6.2005  sprejel      

SKLEP
o imenovanju  člana Nadzornega sveta 

Komunalnega podjetja Velenje  
I.

V  Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. se kot 
predstavnik Občine Šmartno ob  Paki  imenuje:

Alojz Slemenšek, Šmartno ob Paki št. 119/a                             

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 032-2/05
Datum:  6.6.2005
                                                                                               

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

Svet Občine Šmartno ob Paki 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, 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-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US) 
in 16. člena  Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-1/99) je na 17. seji  dne  06.06.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o nakupu nepremičnin v k.o. Rečica ob Paki

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup nepremičnin 
parc. št. 857 – njiva v izmeri 216 m2, del parc. št. 858 –njiva v 
izmeri 3.565 m2, del parc. št. 861/1 – njiva v izmeri 2.530 m2, 
del parc. št. 862 – njiva v izmeri 355 m2, vse vpisane v vl. št. 
355,  k.o. Rečica ob Paki, del parc. št. 863 - travnik v izmeri 
2.572 m2, vpisana v vl. št. 372,  k.o. Rečica ob Paki, del  parc. 
št. 865 - travnik v izmeri 1.303 m2, poslovna stavba v izmeri 
85 m2, stanovanjska stavba v izmeri 122 m2, vpisana v vl. št. 
393,  k.o. Rečica ob Paki, del parc. št. 903/1 - travnik v izmeri 
576 m2, stanovanjska stavba v izmeri 115 m2, vpisana v vl. št. 

339,  k.o. Rečica ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-05-02/2005
Datum: 06.06.2005  
 

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

Svet Občine Šmartno ob Paki 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, 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-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US) 
in 16. člena  Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-1/99) je na 17. seji  dne  06.06.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o nakupu nepremičnin v k.o.                     

Šmartno ob Paki
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup nepremičnin 
parc. št. 216/5 – igrišče v izmeri 3.546 m2 in parc. št. 219/2 
– travnik v izmeri 3.919 m2, obe vpisani v vl. št. 118,  k.o. 
Šmartno ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-05-03/2005
Datum: 06.06.2005  

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

Svet Občine Šmartno ob Paki 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, 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-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US) 
in 16. člena  Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-1/99) je na 17. seji  dne  06.06.2005 sprejel naslednji

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o.               

Šmartno ob Paki
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnine 
parc. št. 95/7, njiva v izmeri 315 m2, ki je vpisana v vl. št. 449,  
k.o. Šmartno ob Paki in je v lasti Občine Šmartno ob Paki. 
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-05-06/2005
Datum: 06.06.2005  

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

Svet Občine Šmartno ob Paki 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, 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-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US) 
in 16. člena  Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-1/99) je na 17. seji  dne  06.06.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Gavce

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnine 
parc. št. 247/5, gozd v izmeri 8308 m2, ki je vpisana v vl. št. 40,  
k.o. Gavce in je v lasti Občine Šmartno ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-05-07/2005
Datum: 06.06.2005  

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki 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, 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-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US) 
in 16. člena  Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-1/99) je na 17. seji  dne  06.06.2005 sprejel naslednji

SKLEP
o prodaji nepremičnin v k.o. Gorenje

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnin 
parc. št. 607/1 - travnik v izmeri 1.909 m2, parc. št. 607/2 - 
travnik v izmeri 1.158 m2, parc. št. 608/1 - travnik v izmeri 626 
m2, parc. št. 613/14 - travnik v izmeri 1.535 m2, parc. št. 613/15 
- travnik v izmeri 64 m2, parc. št. 613/16 - travnik v izmeri 776 
m2, parc. št. 621/1 - travnik v izmeri 402 m2, vse vpisane v vl. 
št. 237,  k.o. Gorenje in so v lasti Občine Šmartno ob Paki. 

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-05-08/2005
Datum: 06.06.2005  

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) na svoji 17. seji dne 
06.06.2005 sprejel 

SKLEP
o pristopu k sofinanciranju izgradnje 

REGIONALNEGA CENTRA ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI – II. faza projekta

 (Mehansko biološka obdelava odpadkov)
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje predlagani Aneks št. 2 
k pogodbi o sofinanciranju izgradnje «Regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Celje« in pooblašča župana za podpis.

II.
Svet Občine Šmartno ob Paki potrjuje investicijsko namero 
za izgradnjo II. Faze RCERO Celje  - Mehansko biološko 
obdelavo odpadkov in  zadolžuje strokovne službe, da v 
proračunu in načrtih razvojnih programov uskladijo višino 
investicije skladno z predlogom sofinanciranja v Aneksu št. 2., 
k pogodbi o sofinanciranju izgradnje » Regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Celje«.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-06-01/2005
Datum: 06.06.2005

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