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Ur. vestnik št.10/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

1.  PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih  
      ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S 4/21, S 4/22, S 4/23, S 4/24 (del), S 
      4/25, C 4/7 in R 4/10  v Velenju  
2.  PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih  
      ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju 
3.   SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v leto 2005 
4.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja -     

  nepremičnina, parc. št. 793/4, k.o. Velenje 
5.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra
6.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - del     

  nepremičnine, parc. št. 6731 v k.o. Paški Kozjak 
7.   SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra 
8.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja -  del
      nepremičnine parc. št. 373 in parc. št. 674/1 v k.o. Paški Kozjak 
9.   SKLEP o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra v k.o. Škale
10. ODLOK o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Velenje
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu začasne 
      deponije komunalnih odpadkov 
12. ODLOK o spremembi odloka o ustanovitvi Centra za vzgojo, izobraževanje in 
      usposabljanje 
13. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
      leto 2005 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in 37. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 29.6.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico,
območje urejanja S 4/21, S 4/22, S 4/23, S 

4/24 (del), S 4/25, C 4/7 in R 4/10 
v Velenju  

1. člen
Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Gorico, območje urejanja S 4/21, S 
4/22, S 4/23, S 4/24 (del), S 4/25, C 4/7 in R 4/10 v Velenju, 
(Uradni vestnik MO Velenje št.4/99 in 1/2002; v nadaljevanju 
: PUP).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

odloka o PUP;
- roki za pripravo odloka o PUP.

Ocena stanja in razlogi 

2. člen
Investitorja gradnje stanovanjske hiše na parceli št. 3291/3 
k.o. Velenje, Olga in Vladimir Kotnik, sta med gradnjo 
stanovanjskega objekta delno spremenila strešno konstrukcijo 
obstoječega objekta in delno spremenila tloris obstoječe kleti. 
Pristojna gradbena inšpekcija jima je dne 07.06.2005 izdala 
odločbo, da morata v roku treh mesecev po prejemu te odločbe 
uskladiti izvedena dela z izdanim gradbenim dovoljenjem. 
Pri pridobivanju ustreznega gradbenega dovoljenja oziroma 
pri spremembi le tega, pa jima je upravna enota vlogo za 
spremembo gradbenega dovoljenja zavrnila zaradi določil 
iz veljavnega PUP. V 2. odstavku 33. člena omenjenega 
PUP-a namreč v morfološki enoti 1A/1  ni dopusten dvig in 
preoblikovanje stropno strešnih konstrukcij, ki sta glede na 
izrecne navedbe meril in pogojev za gradbene posege v 
posameznih morfoloških enotah dopustna v treh morfoloških 
enotah : v 1A/6, 1A/7 in 1A/8. Zaradi rešitve tega problema 
sta investitorja podala pobudo na Mestno občino Velenje za 
spremembe odloka o PUP. Da bi izenačili pogoje za posege v 
prostor na celotnem območju Gorice je predlagana sprememba 
33. člena, z namenom dovolitve posegov glede dviga in 
preoblikovanja stropno strešne konstrukcije tudi za morfološko 
enoto 1A/1. Podobne probleme imajo tudi drugi lastniki že 
vseljenih stanovanjskih objektov ( na primer Šuštaršiči), zato 
je sprememba odloka o PUP nujna.
Obenem bi s spremembo odloka rešili tudi problem Pungartnik 
Ivana ( parcelna številka 2380/8, k.o. Velenje ), ki je odkupil 
to zemljišče, da bi lahko nemoteno spremenil strešno 
konstrukcijo , kot je to dopustno v sosednji morfološki enoti 
1B/8. Del njegove parcele pa sega v morfološko enoto 9/1, ki 

je infrastrukturni koridor, kjer niso dovoljeni tovrstni posegi na 
obstoječih objektih. Namen je priključiti obravnavano parcelo 
k morfološki enoti 1B/8 in omogočiti poseg na obstoječem 
objektu, kot želi investitor oz. lastnih obstoječega objekta. 
Taki posegi so z obstoječim odlokom o PUP dovoljeni vsem 
lastnikom sosednjih vrstnih hiš.
V predlaganemu odloki je potrebna še manjša grafična 
sprememba morfološke enote R 4/10 (Grad gorica), ki jo je 
potrebno prilagoditi glede na sprejete prostorske sestavine 
družbenega plana Mestne občine Velenje.   

Izhodišča

Namen sprememb in dopolnitev odloka je sprememba drugega 
in petnajstega odstavka 33. člena odloka o PUP, ki se nanašata 
na spremembo morfoloških enot 1A/1, 1B/8, in 9/1, zaradi 
reševanja zgoraj opisanih problemov, ter grafična poprava 
kartografskega dela PUP za morfološko enoto R 4/10.  

Pravna podlaga in ureditveno območje

3. člen
Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za Gorico, območje urejanja S 4/21, S 4/22, 
S 4/23, S 4/24 (del), S 4/25, C 4/7 in R 4/10 v Velenju (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, ter spremembe in 
dopolnitve v št. 1/2002).

Znotraj območij urejanja so podobmočja, tako imenovane 
morfološke enote. To so z urbanističnimi karakteristikami 
opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območje urejanja; 
določene so na osnovi parcelacije, načina zazidave, stavbnih 
tipov in pretežne namenske rabe površin. Spremembe odloka 
so predvidene v morfoloških enotah 1A/1, 1B/8 in 9/1.

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.
 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi odloka  o PUP 

4. člen
Pripravljalec je MOV, ki skrbi, da izdelovalec:
- izdela odlok o PUP v skladu s sprejetim programom 

priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- organizira in sodeluje v javni obravnavi ter v vseh postopkih 

sprejemanja odloka o PUP;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova 

za odločanje.

5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave 
osnutka odloka o PUP, mnenja pa k predlogu odloka o PUP. 
Nosilci urejanja prostora so:
-   Komunalno podjetje Velenje,
-   Elektro Celje,
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
- Mestna občina Velenje ( Urad za javne gospodarske 

službe)
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6. člen
Nosilci urejanja prostora posredujejo, skladno z zakonom o 
urejanju prostora, v 15 dneh od prejema vloge, svoje smernice 
pisno, sicer se šteje, da smernic nimajo in se smatra, da njihovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu odloka o PUP ni potrebno.

Obveznosti v zvezi s financiranjem odloka o PUP

7. člen
Finančna sredstva za pripravo odloka o PUP zagotovi Mestna 
občina Velenje (postavka 13. - Varstvo okolja in urejanje 
prostora)

Roki za pripravo odloka o PUP

8. člen

Postopek priprave bo potekal po naslednjem terminskem planu 
(orientacijsko):
- izbor izdelovalca: julij 2005;
- priprava osnutka odloka o PUP in pridobitev smernic: julij,  
  avgust 2005;
- javna razgrnitev in javna razprava o osnutku odloka o PUP:  
   avgust 2005;
- priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu odloka o 
   PUP: september 2005;
- obravnava osnutka sprememb in dopolnitev na odloka o PUP 
  na Svetu MOV: oktober 2005;
- obravnava predloga sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
   na Svetu MOV:november 2005.

9. člen
Ta program priprave odloka o PUP začne veljati z dnevom 
objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0006/2005-300                                             
Datum:   29.06.2005     
 

Župan Mestne občine Velenje
       Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in 37. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 29.6.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S 4/5, Stara vas v Velenju 
1. člen

Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S 4/5, Stara vas v 
Velenju.

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

odloka o PUP;
- roki za pripravo odloka o PUP.

Ocena stanja in razlogi 

2. člen
Investitor gradnje vrstnega stanovanjskega objekta (vile bloka) 
na zemljišču v morfološki enoti z oznako 1A/15 se, kljub določbi 
člena 38 odloka o PUP, ki se nanaša na posege v navedeno 
enoto (citirano: »Dovoljena je novogradnja stanovanjskih 
objektov s poslovnimi prostori v delu kletnih in pritličnih 
prostorov.«) ima težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. 
Da bi se izognili nedvoumnostim pri nadaljnih postopkih, tudi 
pri poseganjih v sosednji morfološki enoti z oznako 4A/3, se 
predlagajo spremembe in dopolnitve ustreznih členov odloka 
o PUP.

Izhodišča
Namen sprememb in dopolnitev odloka je sprememba tistih 
(dveh) členov odloka, ki se nanašajo na merila in pogoje 
za poseganja v morfološki enoti z oznako 1A/15 in 4A/3, ju 
zapisati tako, da bodo nedvoumni o vrstah dopustnih posegov: 
v enoti 1A/15 (člen 38) je dopustna novogradnja stanovanjskih 
objektov (vrstni hiši, oz. vila bloka) s poslovnimi prostori v 
delu kletnih ali pritličnih prostorov, v enoti 4A/3 pa se dovoljuje 
(poleg nadomestne gradnje in spremembe pritličnih prostorov 
v poslovne, oz. trgovske) prav tako novogradnja stanovanjskih 
objektov (vrstne hiše, oz. vila bloki do 8 stanovanj) ter ureditev 
poslovnih prostorov na nivoju pritličja.

Pravna podlaga in ureditveno območje

3. člen
Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje urejanja S 4/5, Stara vas v 
Velenju (Ur. list Mestne občine Velenje, št. 17/95 ter spremembe 
in dopolnitve v št. 6/01).

Znotraj območja urejanja z oznako S 4/5 so podobmočja, 
takoimenovane morfoološke enote. To so z urbanističnimi 
karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo 
območje urejanja; določene so na osnovi parcelacije, načina 
zazidave, stavbnih tipov in pretežne namenske rabe površin.
Morfološki enoti z oznako 1A/15 in 4A/3 sta del ureditvenega 
območja urejanja S4/5, med Koroško cesto na jugovzhodni 
in jugozahodni strani, na severozahodni mejita na 
Blatnikovo cesto in območje individualnih družinskih hiš, na 
severovzhodni strani pa na tri stanovanjske hiše (s praviloma 
po dvema bivalnima enotama). Meje območja urejanja S 4/5 in 
posameznih morfoloških enot ostajajo nespremenjene. 

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.
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Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi odloka  o PUP 

4. člen
 
Pripravljalec je MOV, ki skrbi, da izdelovalec:
- izdela odlok o PUP v skladu s sprejetim programom 

priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- organizira in sodeluje v javni obravnavi ter v vseh postopkih 

sprejemanja odloka o PUP;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova 

za odločanje.

5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave 
osnutka odloka o PUP, mnenja pa k predlogu odloka o PUP. 
Nosilci urejanja prostora so:
-   Komunalno podjetje Velenje,
- Elektro Celje,
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
- Mestna občina Velenje.

6. člen
Nosilci urejanja prostora posredujejo, skladno z zakonom o 
urejanju prostora, v 15 dneh od prejema vloge, svoje smernice 
pisno, sicer se šteje, da smernic nimajo in se smatra, da njihovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu odloka o PUP ni potrebno.

Obveznosti v zvezi s financiranjem odloka o PUP

7. člen

Finančna sredstva za pripravo odloka o PUP zagotovi 
naročnik.

Roki za pripravo odloka o PUP

8. člen
Postopek priprave bo potekal po naslednjem terminskem planu 
(orientacijsko):
-   izbor pripravljalca: julij 2005;
-  priprava osnutka odloka o PUP in pridobitev smernic: julij 

2005;
-   javna razgrnitev in javna razprava o osnutku odloka o PUP: 

julij in avgust 2005;
-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu odloka o 

PUP: avgust 2005;
-  obravnava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP : 

september 2005
-   obravnava predloga sprememb in dopolnitev odloka o PUP: 

oktober 2005

9. člen
Ta program priprave odloka o PUP začne veljati z dnevom 
objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0004/2005-300                                            
Datum:   29.06.2005     
 

Župan Mestne občine Velenje
       Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 4/99, 6/01 in 12/03) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 
svoji 23. seji, dne 5.7.2005 sprejel

SKLEP 
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje 

v letu 2005
I.

Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine naslednja 
priznanja:

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo:

Hermina GROZNIK
Hermina Groznik, tedaj še Klančnik, je luč sveta zagledala 3. 
marca 1940 na Blažičevi kmetiji nad Škalskim jezerom. Kljub 
revščini, ki so jo vseskozi tolkli, je imela srečno otroštvo. Že 
pri šestih letih je šla v šolo – že od samega začetka je vedela, 
da bo, ko odraste, postala učiteljica. V šoli ji je bilo od vsega 
najbližje in najljubše deklamiranje in igranje. Po končani 
osnovni šoli je svojo pot nadaljevala na učiteljišču.
V osnovni šoli si je Herma poleg znanja pridobila predvsem 
delovne navade, učiteljišče je v njej izbrusilo lik učiteljice – 
čeprav so bile razmere skromne, so jih profesorji znali vzgajati. 
Ob koncu četrtega letnika učiteljišča se je udeležila delovne 
akcije Avtocesta Beograd – Niš, z isto brigado pa je bila tudi na 
otvoritvi mesta Velenje septembra 1959. 
Prva učiteljska leta je svoje znanje razdajala otrokom 
štirirazredne šole v Cirkovcah – otroke je imela rada in oni so 
ji ljubezen vračali. Majhna šola v Cirkovcah je namreč živela 
s krajem. 
Nato se je prestavila v Velenje, na Osnovno šolo Gustava 
Šiliha, ki je bila naslednica prve velenjske osnovne šole. Prišla 
je v kolektiv starejših, odličnih učiteljev, ki so jo takoj vzeli 
za svojo. To so bili časi, ko so delali z zanosom in z velikim 
veseljem. Herma je ostala v tretjem razredu, se predajala 
otrokom in z njimi vred rasla. Več kot dvajset let je bila vodja 
šolskih in občinskih aktivov učiteljev tretjih razredov. 
Vseskozi je ob poučevanju opravljala tudi številne funkcije. Med 
leti 1974-78 je bila podpredsednica občinske skupščine, vrsto 
let tudi njena članica, bila je predsednica skupščine otroškega 
varstva, izredno aktivna v krajevni skupnosti … S svojim delom 
je prispevala k dvigu kvalitete življenja na področjih šolstva, 
zdravstva, kulture in otroškega varstva v občini.
Za priznanji se ni nikoli gnala, vendar jih je prejela kar lepo 
število – Kajuhova nagrada, Šilihovo priznanje, priznanje 
Osvobodilne fronte, priznanje Zavoda za šolstvo Republike 
Slovenije so le nekatere izmed njih.
Že pred več kot petindvajsetimi leti je začela ukvarjati s 
taborništvom. Z vso odgovornostjo je sprejela mentorstvo 
na svoji šoli in se vključila v delo občinske zveze tabornikov 
Velenje. Tudi njej gre velika zasluga, da se je taborništvo v 
Velenju in Šaleški dolini dokončno utrdilo. S svojim pedagoškim 
znanjem in zaupanjem, ki so ga imeli do nje starši in vodstva 
šol, je dodala posebno težo taborniški organizaciji.
Izpostaviti velja tudi njeno prizadevno delo pri največjem 
slovenskem otroškem festivalu – Pikinem festivalu.    
Herma Groznik je trideset let poučevala tretji razred in je, pred 
odhodom v pokoj, skupaj s sinom Petrom pripravila krasen 
delovni zvezek za pouk slovenskega jezika v tretjem razredu, 
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ki je bil izjemno dobro sprejet po vsej Sloveniji. Kasneje je 
pripravila še dva delovna zvezka s pripadajočima priročnikoma 
za učitelje. Svoje knjige je predstavljala po vsej Sloveniji. 
Delovni zvezek je prestavila na več kot 130 učnih nastopih in 
vedno je v kraje gostovanja odnesla tudi košček Velenja ter se 
domov vračala s koškom Slovenije in z novimi prijateljstvi.  
Zaradi njene srčnosti in predanosti tako otrokom kot celotni 
skupnosti, delovnega zanosa, stalnega izobraževanja in 
doprinosa na različnih področjih predlagamo, da se Hermi 
Groznik podeli Grb Mestne občine Velenje.

Jože DROBEŽ
Jože Drobež se je rodil 19. junija 1948 v Podkraju pri Velenju. 
Oče je bil krojač, obrtnik, ki si je želel, da bi tradicijo nadaljeval 
tudi njegov sin. Jožeta zadrževanje v enem prostoru ni veselilo, 
se je odločil za poklic električarja. Leta 1963 se je zaradi težav 
pri vpisu v šolo zaposlil v Mariboru. Med delom je leta 1967 
zaključil šolanje na Rudarskem Šolskem centru Velenje in 
se zaposlil na Rudniku Velenje. Po odsluženi vojaščini je del 
življenja delal v ESO-tu kot skupino vodja in vodja objektov. Na 
rudnik se je ponovno vrnil leta 1985 kot nadzornik vzdrževalnih 
objektov. Danes je zaposlen kot vodja vzdrževanja in montaže 
v profitnem centru Esto.
V zakonu z ženo Marjano (spoznala sta se leta 1970) sta se mu 
rodila sin in hčerka. Skupaj z ženo sta zgradila hišo, vseskozi 
pa pomagala pri graditvi komunalne infrastrukture v Podkraju 
in v Velenju. Kljub delu na terenu (bil je vodja objektov v 
Ravnah, Krškem, Slavonski Požegi, Črni gori) se je vedno rad 
vračal v svoj kraj. Predvsem med gasilce, ki jim namena svoj 
prosti čas. V gasilske vrste se je vključil kot desetleten fant in 
prehodil pot od pionirskih preko mladinskih do članskih vrst. V 
tem obdobju je nastopal v tekmovalnih desetinah na lokalnih, 
regijskih, republiških in državnih tekmovanjih in skupaj s svojim 
sotekmovalci dosegal odlične rezultate. Leta 1990 je uspešno 
opravil strokovni izpit iz varstva pred požarom. Kot operativni 
član je sodeloval v mnogih reševalnih akcijah, kjer je s svojim 
znanjem opravil veliko nevarnega in zahtevnega dela. Zelo 
uspešno je deloval kot referent za mladino. V gasilske vrste 
je vključil veliko mladih ljudi in skrbel za njihovo strokovno 
usposobljenost. Posebno uspešen je kot mentor ženske A 
tekmovalne desetine. Poleg operativnega dela se udeležuje 
vseh organizacijskih in društvenih akcij kot so različne 
prireditve in različna dela pri vzdrževanju opreme, delovnih 
prostorov in obnovi gasilskega doma, kjer je s svojim poklicnim 
znanjem električarja opravil mnogo prostovoljnega dela. Je 
tudi idejni vodja tekmovalnega srečanja pionirjev in gasilcev za 
prehodni pokal mesta Velenje, katerega že nekaj let organizira 
Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. Kot dolgoletni član 
štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje pokriva dejavnost 
požarne varnosti.
Funkcijo poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva 
Velenje opravlja že od leta 1993, od leta 1997 pa še funkcijo 
poveljnika Gasilke zveze Velenje. Zastavil je program dela, 
ki temelji na izobraževanju članstva, sodobni tehnični in 
zaščitni opremljenosti, vzgoji mladega kadra in širjenju ideje 
prostovoljnega gasilstva. S svojim osebnim pristopom ima 
veliko podporo pri članstvu. Leta 2000 je vodil eno največjih 
gasilskih intervencij zadnjih let v Sloveniji ob požaru v Gorenju 
Galvani, kjer se je prav zaradi njegovega vodenja preprečilo 
širjenje požara na novi proizvodni hali. Intervencija pa se je 
končala brez večjih poškodb.
Na področju gasilstva je prejel vrsto priznanj od značke 

za dolgoletno delo (10, 20, 30 in 40 let), priznanja gasilske 
zveze II. stopnje, gasilske plamenice I, II, III. stopnje, gasilsko 
odlikovanje I. stopnje in v letošnjem letu odlikovanje za 
posebne zasluge. Za dolgoletno delo v štabu Civilne zaščite 
Mestne občine Velenje je leta 2000 prejel bronasti znak.
Ljudje, ki ga poznajo in delajo z njim znajo o njem povedati 
le izbrane, dobre besede. Zna prisluhniti zamislim bližnjih in 
sodelavcev ter vse dane obljube izpolni po najboljših močeh. 
Zaradi vsega naštetega je bil leta 2002 tudi med prvimi petimi 
občani Mestne občine Velenje po izboru bralcev časopisa 
Naš čas. Zaradi vsega naštetega predlagamo, da se Jožetu 
Drobežu podeli Grb Mestne občine Velenje.    

Pankracij SEMEČNIK
Pankracij Semečnik se je rodil 8. maja 1938 na Ponikvi pri 
Žalcu, kjer je tudi končal obvezno šolanje. Nižjo gimnazijo je 
zaključil v Žalcu, učiteljišče v Celju, fakulteto pa v Ljubljani. 
Kot predmetni učitelj pedagogike je opravljal različna poklicna 
dela, ob tem pa je bil vsa leta tudi izjemno družbeno aktiven.
Kot učitelj, upravitelj in vodja podružnične šole v Andražu nad 
Polzelo je v letih od 1960 do 1964 pokazal svoj talent do vzgoje 
otrok ter pozitiven odnos do ljudi. Svoje pedagoško poslanstvo 
je nadaljeval kot pomočnik ravnatelja na OŠ Gustava Šiliha v 
Velenju do leta 1970, ko je prevzel gradnjo tretje OŠ z vrtcem 
v Velenju, kjer je dokazal, da ima tudi odlične  sposobnosti 
za organizacijo in izvedbo izgradnje tako zahtevnega projekta. 
Zaradi že dokazanih pedagoških in organizacijskih sposobnosti 
je bil od leta 1971 do 1976 ravnatelj OŠ Antona Aškerca. Od 
leta 1976 do 1978 je bil organizator pouka na Centru srednjih 
šol v Velenju, v letih 1978 do 1980 pa je bil direktor Doma 
učencev Centra srednjih šol v Velenju. Iz pedagoških vrst je leta 
1980 odšel za načelnika oddelka za ljudsko obrambo občine 
Velenje, kjer je dobro leto hkrati vodil tudi oddelek za notranje 
zadeve. Pod njegovim vodstvom so delavci oddelka za ljudsko 
obrambo svoje delo še tesneje povezali z občankami in občani 
takratne občine. Iz sklada za ljudsko obrambo Občine Velenje 
se je zgradilo veliko življenjsko potrebnih  objektov v občini 
(vodovodi, gorske ceste, pa tudi manjša elektrarna). V teh letih 
smo imeli v občini najbolje obiskane in organizirane oblike 
izobraževanja Civilne zaščite ter splošnega ljudskega odpora 
v Republiki Sloveniji. Občina je predvsem po zaslugi oddelka 
za ljudsko obrambo, ki ga je vodil Pankracij Semečnik prejela 
najvišjo možno oceno obrambne pripravljenosti v Republiki 
Sloveniji. 
Ves čas je bil tesno povezan z ljudmi – občankami in občani 
Velenja, zato ni slučaj, da je bil od leta 1990 do 1994 
predsednik skupščine Občine Velenje. Od takrat velja za 
prvega velenjskega župana, ki je bil izvoljen na večstrankarskih 
volitvah. Po uspešnem delu in vodenju skupščine Občine 
Velenje se je leta 1995 zasluženo upokojil.
Kljub odhodu v pokoj je nadaljeval s svojim družbenim delom. 
V letih 1994 - 2002 je aktivno deloval kot član Sveta Mestne 
občine Velenje, še vedno pa je aktiven v Komisiji za statut in 
pravna vprašanja pri Svetu Mestne občine Velenje.
Pankracij Semečnik je pomembno zaznamoval življenje v 
Velenju. S svojim prizadevnim in strokovnim delom je veliko 
prispeval k hitrejšemu razvoju našega mesta. V svoji poklicni 
poti je vestno, uspešno in z veliko mero ustvarjalnosti opravljal 
dela in naloge, ki so mu bile zaupane. Ceniti je znal posameznika 
z vsemi njegovimi posebnostmi in potrebami. Več kot deset let 
je umrlim iz naše občine izrekel zadnje besede. Še vedno pa 
je pooblaščena oseba, ki že več kot trideset let uradno sklepa 
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zakonske zveze in mladoporočencem prvi zaželi srečo na 
skupni poti.
Zaradi vsega kar je Pankracij Semečnik storil v svojem 
dosedanjem poklicnem in družbenem življenju si zasluži 
odmevno občinsko priznanje, kar je nedvomno Grb Mestne 
občine Velenje. Pane (kot ga pozna večina Velenjčanov) ja 
zagotovo lahko upravičeno ponosen na svoj pomemben vložek 
v zgodovinskem razvoju Občine Velenje in dosežke, v katerih 
je kreativno in aktivno sodeloval.  

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo:

Špela MARIN
Gospa Špela Marin, dolgoletna velenjska knjižničarka, je poleg 
svojega rednega knjižničarskega dela vrsto let posvetila najbolj 
prvinskemu širjenju knjižno-bralne kulture – pripovedovanju 
pravljic generacijam in generacijam predšolskih otrok.
Nedvomno je med tistimi najzaslužnejšimi velenjskimi 
knjižničarji, ki predstavljajo knjižničarski poklic v njegovem 
celovitem poslanstvu, njene pravljične ure pa so tako rekoč 
postale avtohton sinonim za pravljično-pripovedovano v osrčju 
velenjskih tradicionalnih kulturnih prireditev.
S tem predlogom za priznanje je nenazadnje želja poudariti 
družbeno premalo cenjen pomen knjižničarskega poklica, 
pomen širjenja knjižno-bralne kulture v maternem jeziku 
in pomen kulture rasti predšolskih otrok v stiku z vzgojno 
slikanico. 

Franc ŠPEGEL
Gospod Franc Špegel je s svojim delom in idejami veliko 
prispeval k razvoju kraja Vinska Gora in promociji le tega v 
slovenski prostor. Dolga leta si je prizadeval za dobre povezave 
med KS Vinska Gora ter občino Žalec in bil nosilec aktivnosti 
ob pripojitvi k MO Velenje. 
Kot mlad fant je bil vključen v mladinsko organizacijo in jo 
nekaj let uspešno vodil. Pri Športnem društvu Partizan Vinska 
Gora je bil štiri leta športni referent nato pa je bil izvoljen za 
predsednika društva, ki je združevalo šest sekcij. Leta 1984 so 
ga krajani izvolili za predsednika Sveta KS Vinska Gora. Glavni 
cilj mu je bil uspešen referendum za samoprispevke. Sredstva 
so se v celoti namenila gradnji večnamenskega doma v kraju. 
Prav ta dom je kraju odprl široke možnosti dela na različnih 
področjih. Tako je gospod Špegel navdušil nekaj krajanov in z 
njihovo pomočjo ustanovil Turistično društvo Vinska Gora. Bil 
je prvi in ostal dolgoletni predsednik tega društva. 
Čeprav ni glasbenik, je gospod Špegel bil mnoga leta 
organizator odmevnih glasbenih prireditev.
Osem let je bil tudi član Sveta Zavoda OŠ Gorica, štiri leta 
podpredsednik. 
Kot predsednik Sveta KS je v vseh mandatih s sodelavci 
pridobival sredstva za novogradnjo cest.
Ob srečanju z Abrahamom je izpod peresa Franca Špegla 
nastala literarna stvaritev o njegovem življenju v družini in 
kronološko delo dogajanj in razvoja kraja Vinska Gora.

Stanislava Marija KOVIČ
Gospa Stanislava Marija Kovič se je vključila v delo Univerze 
za III. Življenjsko obdobje že leta 1987. Vseh 18 let je aktivno 
sooblikovala rast, kvaliteto in ustvarjalnost Univerze.
V vseh teh letih je organizator (animator) dveh pomembnih 
krožkov: Zgodovinsko etnološkega ter likovnega krožka. V 
okviru Zgodovinsko etnološkega krožka je nastala knjiga 

»Vrtiljak življenja«, oblikovala se je skupina ljudi, ki sodeluje 
pri vzdrževanju Kavčnikove domačije. Krožek je pomemben 
in uspešen na državnem nivoju, zato je leta 2001 mentor 
krožka, Damijan Kljajič prejel priznanje Andragoškega centra 
Republike Slovenije.
Pri likovnem krožku pa je sodelovala pri 15 samostojnih 
razstavah, pri ilustraciji dveh knjig. Leta 1999 je likovni krožek 
prejel priznanje Andragoškega centra Republike Slovenije. 
Gospa Stanislava Marija Kovič je družbeno aktivna na mnogih 
področjih v Šaleški dolini in širše: 20 let je predsednica 
Rdečega križa pri MČ Levi breg, dolgoletna članica Zveze 
borcev Velenje, dolgoletna organizatorka srečanj starejših v 
MČ Levi breg. 
Je najstarejša članica, še vedno izjemno aktivna in kot osebnost 
vzpodbuda ostalim članom Univerze.

 II.
Prejemnikom priznanja pripadajo odličja in plakete v skladu z 
Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 2/97, 4/99, 6/01 in 12/03). Priznanja občine na svečan 
način vroči župan. 

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-10-0002/2004-260
Datum:  7.7.2005     

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 108/03-odl. US), 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, 6/2001 in 14/2003) na svoji 23. seji 
dne 5.7.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa 

prodaje stvarnega premoženja 
– nepremičnina, parc. št. 793/4, k.o. Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 793/4, 
njiva, v izmeri 628 m2k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija 
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 23.06.2005.

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o prodaji 
nepremičnine v k.o. Velenje, št. 465-05-0005/2005-670 (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 2/2005).

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 



7. julij 2005 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 10-2005 / stran 7

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0005/2005-670
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  23. člena  Zakona o graditvi objektov 
– ZGO-UPB 1 (Uradni list RS št. 102/2004) in  24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/2001, 14/2003) na 23. seji, dne 5.7.2005  
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Paški Kozjak,  

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parc.št.  673, pot, v  približni izmeri 85 m2, ki je vpisana v vl.št. 
30 , k.o. Paški Kozjak  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: 465-05-0055/2005-282 
Datum:   7.7.2005

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),  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, 6/2001 in 14/2003) na svoji 23. seji 
dne 5.7.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja - del nepremičnine 

parc. št.673,  k.o. Paški Kozjak (Vida Krajnc) 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – del nepremičnine parc. št. 
673, pot, v približni izmeri 85 m2, vl.št. 30, k.o. Paški Kozjak 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji dne 
15.06.2005.

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

Številka: 465-05-0055/2005-282
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  23. člena  Zakona o graditvi objektov 
– ZGO-UPB 1 (Uradni list RS št. 102/2004) in  24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/2001, 14/2003) na 23. seji, 
dne 5.7.2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak,  

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parc.št.  673, pot, v  približni izmeri 80 m2, in parc.št. 674/1, 
pašnik, v izmeri 66 m2, ki sta vpisani v vl.št. 30 , k.o. Paški 
Kozjak  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: 465-05-0054/2005-282 
Datum:   7.7.2005

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), 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, 6/2001 in 14/2003) na svoji 23. seji 
dne 5.7.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja - del nepremičnine 

parc. št.673, in parc.št. 674/1, 
k.o. Paški Kozjak (Alojz Žnidar) 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – del nepremičnine parc. št. 
673, pot, v približni izmeri 80 m2, in parc. št. 674/1, pašnik, 
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v izmeri 66 m2, vl.št. 30, k.o. Paški Kozjak ki ga je oblikovala 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč 
Mestne občine Velenje na svoji seji dne 15.06.2005.

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

Številka: 465-05-0054/2005-282
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  23. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-UPB1 – Uradni list RS, št. 102/2004) in  24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/2001, 14/2003) na 23. seji, dne 5.7.2005 
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra 

v k.o. Škale
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem  nepremičnine 
parc.št. 1216/2, njiva, v izmeri 258 m2,  vpisane v vl.št. 579, 
k.o. Škale, 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: 465-05-0053/2005-100 
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 16. člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 83/2004 in 35/2004), 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003, 23/2005, 34/2005 in 44/2005) ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 
in 14/2003), na 23. seji, dne 5.7.2005 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi vozili 

  v Mestni občini Velenje 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, varovanje 
ter uničenje zapuščenih vozil.  

2. člen
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 
  - lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je 
uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
  - lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem, 
ali na z zakonom predpisan način, ni mogoče dobiti uradnih 
podatkov o lastniku vozila.

Ostali izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot 
ga določata Zakon o varnosti cestnega prometa  in Zakon o 
javnih cestah.

II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA

3. člen
Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek na zapuščeno 
vozilo (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba), namesti 
pisno odredbo s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v 
roku treh dni od dneva izdaje odredbe. 

En izvod odredbe se vroči izvajalcu rednega vzdrževanja cest 
(v nadaljevanju: izvajalec), ki mora odstraniti zapuščeno vozilo 
najpozneje v roku treh dni po preteku roka določenega lastniku 
vozila z odredbo.

4. člen
Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba, 
fotografirati vozilo in kraj, kjer se zapuščeno vozilo nahaja.

Odredba mora vsebovati:
 - znamko vozila,
 - tip in barvo vozila,
 - lokacijo parkiranega zapuščenega vozila,
 - rok odstranitve in
 - datum izdaje odredbe.

5. člen
Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz in način odvoza, mora 
biti takšno, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne poškoduje.

6. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24-urno) hrambo in 
varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter 
škodno zavarovanje za čas hrambe.

7. člen
Izvajalec  mora voditi evidenco prevzetih zapuščenih vozil.

Pred odvozom zapuščenega vozila mora izvajalec na kraju 
samem zapisniško ugotoviti v kakšnem stanju je vozilo.

O odvozu zapuščenega  vozila mora izvajalec obvestiti 
pooblaščeno uradno osebo postopek v roku treh dni od dneva 
odvoza. 

8. člen
Izvajalec preda vozilo lastniku na podlagi listine,  s katero 
dokaže, da je lastnik vozila. 

Izvajalec o predaji vozila sestavi zapisnik o prevzemu, ki mora 
vsebovati podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov 
stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO) in stanju vozila pri 
prevzemu in mora biti podpisan s strani osebe, ki preda vozilo 
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in lastnika vozila.  

Lastnik vozila mora pred prevzemom plačati stroške odvoza 
in hrambe.

O predaji vozila  in podatkih o lastniku vozila  mora  izvajalec 
obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek v roku 
treh dni od dneva prevzema vozila. 

IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL 

9. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le tega ne prevzame v treh 
mesecih od dneva izdaje odredbe, se vozilo lahko uniči. 

Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem 
vozila zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila 
(številko šasije)  in o njih obvestiti pooblaščeno uradno osebo, 
ki vodi postopek zaradi nadaljnjega vodenja postopka pred 
prekrškovnim organom. 

10. člen
V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik 
neznan, to zapisniško ugotovi komisija ki jo sestavljajo: 
izvajalec, pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek ter 
predstavnik MO Velenje, najkasneje v treh dneh po poteku 
trimesečnega roka iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.

Stroški odvoza in hrambe vozila so v takem primeru breme 
občinskega proračuna.

V. NADZOR

11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo 
na delo izvajalca,  izvaja organ občinske uprave, pristojen za 
nadzor. 

Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških 
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene 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.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
Z globo v višini 300.000,00 tolarjev se kaznuje izvajalec, ki 
ravna v nasprotju z določili tega odloka, odgovorna oseba 
izvajalca pa z globo v višini 30.000,00 tolarjev.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Velenje (Uradni 

vestnik MOV, št. 5/2003).

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Številka: 015-02 – 0003/2005 - 690
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne občine Velenje                                                   
                                       Srečko MEH, s.r.

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 
23. seji, dne 5.7.2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ureditvenem načrtu 

začasne deponije komunalnih odpadkov
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o UREDITVENEM 
NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV, 
Uradni vestnik občine Velenje št. 11/89 in Uradni vestnik 
Mestna občine Velenje št. 7/98 ( v nadaljnjem besedilu: odlok 
o UN).

2. člen
2. člen odloka o UN se v celoti črta in se nadomesti z 2. členom, 
ki se glasi:

" Ureditveni načrt je izdelan z namenom, da omogoči 
odlaganje komunalnih, nenevarnih in inertnih odpadkov 
na obstoječi deponiji, da omogoči sanacijo po prenehanju 
odlaganja, obenem pa je podlaga za urbanistično rešitev 
širšega prostora (kompleksa glinokopa, deponije in 
zahodnega področja Deberce)."

3. člen
 V 3. členu odloka o UN se črta prvi odstavek, ter se nadomesti 
z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
"Območje UN deponije komunalnih odpadkov je 
opredeljeno v DP občine Velenje 1986-1990 in njegovih 
spremembah in dopolnitvah v plansko celoto 04, kot 
območje urejanja D4/1a in D4/1b, ki je namenjeno 
organiziranemu odlaganju in deponiranju komunalnih, 
nenevarnih in inertnih odpadkov Mestne občine Velenje, 
občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki." 

4. člen
V celoti se črta 5. člen odloka o UN in se nadomesti z novim 5. 
členom, ki se glasi:
" Območje ureditvenega načrta v izmeri 272.000 kvadratnih 
metrov vključuje naslednje parcele v k.o. Velenje in k.o.  
Škale:
- privatna lastnina
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 k.o. Velenje: 322/1 del, 525/2;
k.o. Škale: 140/1, 417, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 880/1, 
880/2, 883, 896/1-del, 896/5, 898, 899, 900/1, 900/2, 902, 903-
del, 905, 907/1, 907/2, 908, 945/7, 945/9;

- ostala lastnina 
(Era Velenje, Republika Slovenija, Komunalno podjetje 
Velenje, Mestna občina Velenje,  Premogovnik Velenje)

k.o. Velenje: 137/1, 137/2, 137/3, 294, 309/1-del, 524/2, 
524/3, 525/11, 530/1, 530/2, 855/2, 868/1, 868/2-del, 874/4-
del, 875, 876/1, 876/2, 885/1, 886/1, 886/2, 886/3, 889, 891, 
893, 894, 895/1, 895/2, 896/2, 935, 936, 937-del, 938-del, 939-
del, 942/1-del, 942/1-del, 942/3, 942/5, 945/4, 945/5, 945/6, 
945/12, 945/16, 1235-del, 1252 in 3568; "

 5. člen
V 6. členu odloka o UN se v celoti črtata drugi in četrti 
odstavek.

6. člen
 V 7. členu odloka o UN se v drugem poglavju pod naslovom  
a) Ureditveno območje deponije v celoti črta prvi odstavek, ki 
se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
"Deponija je namenjena odlaganju komunalnih odpadkov, 
nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov do 31.12. 
2008. Odlaganje elektrofilterskega pepela na deponijo ni 
dovoljeno."

V tem poglavju  se v celoti črta še tretji odstavek, ki se 
nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
"Urejena je spremljajoča infrastruktura, odvodnjavanje 
površinskih, zalednih in izcednih vod. Deponija bo grajena 
po fazah. Območje deponije se mora sproti rekultivirati v 
travnik ali gozd. Po končanem deponiranju in rekultivaciji, 
ter obratovalni dobi po zapiranju, ki bo določena v 
dovoljenju za odlaganje, se obstoječe površine namenijo 
ekstenzivnemu kmetijstvu, gozdarstvu in rekreaciji, 
odvisno od potreb mesta. Po rekultivaciji je možno te 
površine nameniti tudi drugim dejavnostim, vendar le na 
podlagi soglasja Mestne občine Velenje."   

7. člen
V 8. členu odloka o UN se v drugem poglavju z naslovom  
b) Objekti in naprave  v drugem odstavku za sedmo, zadnjo 
alinejo doda še pet novih alinej, ki se glasijo:
"- zbirni center (z nadstrešnico) vključno s kontejnerjem  
   za začasno zbiranje in skladiščenje nevarnih odpadkov;
- video nadzor in proti vlomna zaščita,
- tehtnica,
- začasni prostor za odlaganje kosovnih odpadkov in  
   lesa,
- ploščad za začasno odlaganje odpadkov, ki se ne 
   ujemajo s spremljajočo dokumentacijo;"

V 8. členu odloka o UN se v celoti črta tretje poglavje  pod 
naslovom c) Rušenje objektov.
Četrto poglavje 8. člena pod naslovom d) Prestavitev 
daljnovodov se preimenuje v  "c) Prestavitev daljnovodov".

8. člen
V 11. členu odloka o UN se v četrtem poglavju pod naslovom  
d) Odplinjevanje se v celoti črta zadnji stavek, ki se nadomesti 

z novim zadnjim stavkom, ki se glasi:
" Vsak jašek bo priključen na plamenico za varno 
izgorevanje plina iz deponije."

9. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne  Občine Velenje.

Številka:  350-01-0014/2003-300
Datum:    7.7.2005     
                               

Župan Mestne Občine Velenje
              Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/2000 in 36/2000), 40. 
in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 12/96, 23/96, 16/98, 11/99 in 27/99) ter 24. člena statuta MO Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 23. seji dne 5.7.2005 
sprejel 

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Centra za 

vzgojo, izobraževanje in usposabljanje

1.člen 
V Odloku o ustanovitvi centra za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/97 
in 6/2001) se v prvem odstavku 9. člena dodajo naslednje 
alinee:

· M 80.101   Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje

 Vzgoja v vrtcih za motene v razvoju obsega:
- prilagojen vzgojno izobraževalni program
- posebni program vzgoje in izobraževanja
- vzgojni program
- oddelki za avtistične otroke s kombiniranimi motnjami
- mobilna specialno pedagoška in rehabilitacijska pomoč

· M 80.422   Drugo izobraževanje in izpopolnjevanje in 
usposabljanje obsega:

- strokovno izpopolnjevanje učiteljev na področju vzgoje in 
izobraževanja otrok z motnjami v razvoju
- svetovanje in izobraževanje učiteljev, staršev in ostalih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju
- izposoja didaktičnih pripomočkov
- hospitacije, učna praksa, pripravništvo za študente različnih 
smeri

2.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 641-01-0006/2004-500
Datum:   7.7.2005

Župan Mestne občine Velenje
 Srečko MEH, s.r.                     
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Na podlagi  Zakona o financiranju občin   (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – 
odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 61/99 – odločba US in 89/99 – odločba 
US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02)  in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 
14/03) je Svet Mestne občine Velenje na 23. seji, dne 5.7.2005, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005
1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2005 
(Uradni vestnik MOV, št. 20-a/04) se za 14. členom doda nov 
14. a člen, ki se glasi:

»Župan lahko do višine 100.000 SIT odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 
ni mogoče izterjati. 
 
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena se ne štejejo dolgovi 
do občine iz naslova obveznih dajatev.«

 2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  403-02-0003/2004-441
Datum:  7.7.2005
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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