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Ur. vestnik št.26/06

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.  ODREDBO o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi cen za plačilo parkirnine 
        znotraj modrih con 
2.     ODREDBO o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi območja modrih con
3.     SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
4.     SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2006
5.              SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja-11,32%  solastniškega        
         deleža skupnega prostora dela terase identifikacijska št. dela stavbe 35 in 36 v večstanovanjski      
        stavbi Goriška 49, Velenje, ki stoji na parc.št. 3327/10, k.o. Velenje
6.     SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – 831/7000  
        solastniškega deleža nepremičnine parc.št. 3236/10, k.o. Velenje
7.     SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – nepremičnine  
        parc.št. 2471/1 k.o. Velenje, v lasti Mestne občine Velenje za del nepr.parc.št. 2470 k.o. 
        Velenje, v lasti Župnije Velenje-bl. A.M.Slomšek
8.      SKLEP o spremembah sklepa o imenovanju komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja  
        v Mestni občini Velenje
9.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje     
        planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
10.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje  
         planske celote 02, KS Škale-Hrastovec in Konovo-del 
11.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico,   
        območje urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24-del, S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju 
12.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje 
13.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta 
        Velenje 
14.   PRAVILNIK o spremembah pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 
        gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje
15.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

Ur. vestnik št.26/06

Številka: 26/2006
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/01 in 2/03) in 
37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 
14/03) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o 

določitvi cen za plačilo parkirnine 
znotraj modrih con

1.
V prvi točki Odredbe o določitvi cen za plačilo parkirnine znotraj 
modrih con (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2003, 5/2004 in 
21/2004) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena letnega abonmaja za prvo osebno vozilo na stanovanje 
znotraj cone A in B je 4.000,00 SIT, za drugo osebno vozilo 
na stanovanje pa znaša cena letnega abonmaja v obeh conah 
8.000,00 SIT.«

2.
Odredba začne veljati s podpisom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-01-0013/2002-289 
Datum:  22. 12. 2005
 

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan  Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/01, 2/03 in 
20/04) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MOV, 
št. 15/06) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o 

določitvi območja modrih con

1. 
V prvi točki Odredbe o določitvi območja modrih con (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št.5/04) se tretji odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»Cona B obsega parkirišča ob Zdravstvenem centru Velenje 
na Vodnikovi cesti in na Trgu mladosti ter parkirišče ob 
večstanovanjskih stavbah Tomšičeva 5 - 7 in Tomšičeva 13 
– 15.«

2.
Odredba začne veljati s podpisom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-01-0013/2002-681
Datum 21.06.2006

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 (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št 15/06) in 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah  (ZLV UPB2, Uradni list RS, št. 22/06), na 31. seji, dne 4. julija 2006 
sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije 

Mestne občine Velenje
I.

V občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje se 
imenujejo:

1. za predsednico:
Milena BUKVIČ DEŽMAN, 

roj. 1948, stanujoča Sončna pot 12, Velenje

    za namestnico predsednice:
Milena PEČOVNIK, 

roj. 1958, stanujoča Gorenjska 15, Velenje

2. za članico:
Stanislava NOVAK, 

roj. 1959, stanujoča Kavče 58, Velenje
 
    za namestnico članice:

Viljemina DREMEL, 
roj. 1941, stanujoča Vinska Gora 40 a, Velenje

 
3. za člana:

Franc OJSTERŠEK, 
roj. 1936, stanujoč Šmarška 14, Velenje

     za namestnico člana:
Emilija Marija KOVAČ, 

roj. 1936, stanujoča Lipa 28, Velenje

4. za članico:
Judita STROPNIK MRAVLJAK, 

roj. 1971, stanujoča Konovska 25, Velenje
 

    za namestnico članice:
Sonja ARLIČ, 

roj. 1964, stanujoča Škale 82, Velenje

II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku MOV, 
uporablja pa se od 11.10.2006 dalje, ko preneha veljati mandat 
sedanji občinski volilni komisiji. 

Številka: 032-03-0002/2006-284
Datum: 5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) ter 11. člena Odloka o priznanjih 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 4/99, 6/01 in 12/03) na 
svoji 31. seji, dne 4. julija 2006 sprejel

SKLEP 
O PODELITVI PRIZNANJ MESTNE 

OBČINE VELENJE V LETU 2006
I.

Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine naslednja 
priznanja:

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo:

Karel Stropnik
Karel Stropnik živi v Krajevni skupnosti Konovo od leta 1957. 
Kot predsednik Krajevne skupnosti Konovo, funkcijo katerega 
opravlja že od leta 1992, je med sokrajani prepoznaven po svoji 
prizadevnosti za dobrobit vsakega posameznika in skupnosti 
kot celote. Aktiven in dejaven je na številnih področjih, pomaga 
krajanom v stiski, je prava gonilna sila razvoja Konovega in 
pobudnik neštetih akcij, ki so se izvajale skozi desetletja. Med 
drugim je bil predsednik iniciativnega odbora za formiranje nove 
KS Konovo v letu 1973, predsednik gradbenega odbora za 
izgradnjo toplovoda Konovo-Selo, predsednik odbora za izgradnjo 
vrtca in Doma krajanov, predsednik odbora za izgradnjo kabelsko-
razdelilnega sistema na celotnem področju KS Konovo. V času 
predsedovanja Svetu KS Konovo ceste je bil glavni organizator in 
pobudnik pri asfaltiranju cest, izgradnji kanalizacijskega sistema, 
plinifikacije ter vodovoda Šenbric. Posameznike povezuje pri delu 
in zabavi, hkrati pa povezuje tudi delovanje številnih zelo aktivnih 
društev v krajevni skupnosti. 
Pomembna je tudi njegova funkcija povezovanja krajanov in 
koordinacija njihovega delovanja ter sodelovanja z Mestno občino 
Velenje, saj si prizadeva za uresničitev načrta razvojnih programov 
Mestne občine Velenje za področje KS Konovo. Med leti 1982-88 
je opravljal funkcijo člana Izvršnega sveta Občine Velenje, med leti 
1986-90 pa funkcijo člana Sveta za ljudsko obrambo, varnost in 
družbeno samozaščito. Med 1982-94 je na Premogovniku Velenje 
opravljal delo upravitelja varnostnih in obrambnih načrtov. Štiri leta 
je bil predsednik odbora uporabnikov pri samoupravni komunalni 
interesni skupnosti, opravljal pa je tudi funkcijo člana občinskega 
gradbenega odbora za izgradnjo telefonije SV predela občine. 
Šestnajst let je bil tudi pripadnik Teritorialne obrambe Velenje, med 
tem časom pet let v OŠ TO Velenje kot pomočnik komandanta za 
zaledje. Karel Stropnik je od leta 1994 član Sveta Mestne občine 
Velenje, na sejah katerega se velikokrat sliši njegov odločen, 
preudaren in vztrajen glas. Od leta 1998-2002 je opravljal tudi 
funkcijo predsednika odbora za gospodarske javne službe MOV. 

Gasilska zveza Velenje
Gasilstvo v Šaleški dolini ima dolgo in bogato tradicijo. Društva so 
se med seboj povezovala in sodelovala v obliki zvez, katerih naloga 
je bila vzgoja gasilskih kadrov, društveno življenje ter krepitev 
slovenstva. Gasilska zveza Velenje danes pokriva območje 
Mestne občine Velenje, občine Šoštanj ter občine Šmartno ob 
Paki. Združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev v treh občinah ter 
poklicno gasilsko enoto Gorenje. V zvezo je včlanjenih približno 
3000 članov, od tega je 800 operativnih gasilcev. Gasilska zveza  
predstavlja povezavo med društvi in krovno organizacijo ter 
lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.
Gasilstvo temelji na strokovnosti, tehnično ustrezni usposobljenosti 
in medsebojni povezanosti profesionalizma in prostovoljstva, ki ga 
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razvijajo od najmlajših vrst naprej.
Največ dela imajo člani Gasilske zveze Velenje z gašenjem in 
reševanjem ter izobraževanjem in usposabljanjem. V povprečju 
gasilci Gasilske zveze Velenje ogroženim občanom, živalim in 
premoženju pomagajo dvestokrat v letu. Naloga gasilcev Gasilske 
zveze Velenje je tudi, da oskrbujejo občane s pitno vodo ob sušah 
in na območjih, kjer vodovod ni zgrajen.
V gasilski organizaciji dajejo velik pomen tudi delu z mladimi, 
ki se skozi prostovoljno delo pri gasilskem društvu povezujejo, 
spoznavajo, družijo in se učijo pomagati ljudem v stiski.
Gasilska zveza Velenje že ves čas svojega obstoja uspešno 
deluje pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in 
pripravljenosti civilne zaščite ter drugih sil za reševanje, predvsem 
operativnih prostovoljnih gasilskih društev.
Gasilska zveza je v svojih petdesetih letih svojega delovanja zelo 
pripomogla k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Mestne občine 
Velenje, redno pa sodeluje tudi z Gasilsko zvezo Slovenije.

Ribiška družina Velenje
Ribiška družina Velenje praznuje v letošnjem letu 60-letnico 
uspešnega organiziranega delovanja ribištva v Velenju. Z 
dosedanjim delovanjem, s strokovnim in prostovoljnim delom 
ter finančnimi prispevki je pomembno vplivala na varstvo voda, 
vzrejo rib in ribjega naraščaja, čistost obale velenjskih jezer in 
struge reke Pake s pritoki.
Ribiška družina Velenje vlaga letno do 2,5 tone rib v ribolovne 
okoliše. S svojim ravnanjem je pozitivno vplivala na spoštljivejši 
odnos in ravnanje ljudi v okolju.
Že od vsega začetka skrbi za varovanje voda, vodnih virov 
in obvodnih ekosistemov, obenem pa je njena skrb tudi 
izobraževanje svojih članov in organizacija različnih oblik 
izobraževanja v sodelovanju z osnovnimi in s srednjimi šolami 
ter z Inštitutom za ekološke raziskave ERICo Velenje. V 
letošnjem letu bodo ob Velenjskem jezeru organizirali 29. tabor 
mladih ribičev iz vse Slovenije.
Vsako leto organizirajo več ribiških tekmovanj na društveni, 
občinski, regijski in republiški ravni, njihova članska ekipa pa 
tekmuje v državni A-ligi in dosega vidne rezultate.
V letu 1999 so začeli z gradnjo Ribiškega doma ob Škalskem 
jezeru, kjer so pred leti iz stare čolnarne zgradili ribiško kočo. 
S pomočjo številnih sponzorjev, donatorjev in približno 4000 
urami prostovoljnega dela ribičev jim je v letu 2001 uspelo 
končati in odpreti Ribiški dom, ki je namenjen za dejavnosti 
Ribiške družine Velenje, gostinski del pa so dali v najem.
Delo Ribiške družine Velenje je zelo prispevalo k razvoju, 
ugledu in prepoznavnosti Mestne občine Velenje.

2.  Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo:

Anica Drev
Anica Drev je na kulturnem področju aktivno delovala že kot 
dijakinja pedagoške gimnazije v Celju. Leta 1985 se je zaposlila 
na Podružnični osnovni šoli Vinska Gora, dve leti kasneje je 
postala njen vodja, kar je bila vse do upokojitve leta 2005.
Vzgojno-izobraževalno delo je opravljala z veliko mero 
odgovornosti, samostojnosti in doslednosti. Skrbno je 
načrtovala svoje delo in ga večkrat popestrila z izdelki in s 
pripomočki, ki jih je pripravila sama. Upoštevala je specifičnost 
posameznih učencev in njihovo drugačnost. Mlade je razumela 
in jim je bila vedno pripravljena pomagati
Vodila je veliko projektnih nalog: Vinska Gora sreče svet, S 
turistom po Vinski Gori, Vinogradništvo Vinske Gore, Voda, 
Kos domačega kruha in Vinskogorska kisla juha, bila pa je tudi 
avtorica in urednica brošure 170 let šolstva v Vinski Gori.

Z učenci je za izdelavo raziskovalne naloge v akciji Turizmu 
pomaga lastna glava dosegla zlato priznanje na državnem 
nivoju.
Kot urednica ali članica uredniških odborov je sodelovala tudi 
pri drugih knjigah: Vinska Gora skozi čas (1973), Vinska Gora 
(1987), 70 let PGD Vinska Gora (1998), Veselo na Janškovo 
selo (1999), Voduškov rod (1999), Vinska Gora na prelomu 
tisočletja (2003) in Abraham, sprejmi me v svojo družbo 
(2004).
Pripravila in mnogokrat tudi vodila je številne proslave in 
prireditve v Vinski Gori.
Anica Drev je s svojim delom veliko prispevala k razvoju Vinske 
Gore, na področju kulturne, knjižne in turistične dejavnosti 
pa je s svojimi prispevki obogatila kraj in povečala njegovo 
prepoznavnost.

Kvartet Svit
Kvartet Svit iz Bevč praznuje v letu 2006 15-letnico delovanja. 
Ves ta čas ohranja slovensko ljudsko pesem s strokovno 
pomočjo. Velikokrat so že poskrbeli za priredbo, zapis in 
izvedbo pesmi, ki se je do takrat ohranjala le še z ustnim 
izročilom. Njihov repertoar je zelo širok in zajema več kot 150 
pesmi. Mnoge pesmi obogatijo tudi s spremljavo citrarke.
Odkar delujejo, so izdali šest nosilcev zvoka (kaset in zgoščenk), 
pripravljajo pa že sedmo, ki bo izšla jeseni. Po Sloveniji in v 
tujini so imeli že več kot 500 nastopov, kar nekajkrat pa so bili 
tudi že gostje radijskih in televizijskih oddaj. Na njihovo pobudo 
je bila v Bevčah že dvakrat organizirana radijska oddaja Radia 
Slovenija z naslovom Koncerti iz naših krajev.
Pred petimi leti so za uspešno delo in promocijo kraja prejeli 
priznanje Sveta KS Bevče.
S svojim delom Kvartet Svit ohranja slovenske ljudske pesmi, z 
nastopi pa promovirajo KS Bevče in Mestno občino Velenje.

Milan in Neva Trampuš 
Šaleška folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1971. Milan 
in Neva Trampuš sta njena ustanovna člana in še vedno aktivna 
člana v njem. Že na samem začetku sta prevzela strokovno 
vodenje, saj sta svoje znanje folklore kot študenta pridobivala 
pri Akademski folklorni skupini France Marolt v Ljubljani. Neva 
Trampuš je prevzela ustvarjanje plesnega programa, Milan 
Trampuš pa zapisovanje in izvajanje glasbenih priredb.
8. februarja 1972 so imeli prvi nastop, na gostovanju v Franciji 
leta 1976 pa se je skupina prvič mednarodno uveljavila. Koledo 
sta povezala s številnimi folklornimi skupinami po Sloveniji, 
Jugoslaviji in v zamejstvu ter v sodelovanju z njimi pripravila 
odmevna srečanja. Leta 1982 sta za svoje delo prejela 
Napotnikovo priznanje. Koledo sta popeljala tudi v ZDA, v 
Cleveland, na gostovanje k izseljencem.
Skupina je leta 1982 v Franciji posnela tudi avdiokaseto s 
slovenskim in z jugoslovanskim programom, leta 1990 pa je 
skupina zaradi uspešne koreografske in glasbene predstavitve 
v francoskem mestu Dijon prejela bronasto medaljo v kategoriji 
izvirnih skupin.
Leta 1992 sta ob praznovanju 20. obletnice obstoja Šaleškega 
folklornega društva Koleda prejela Maroltovo plaketo, 
ki izkazuje pomembno delovanje na področju folklore v 
slovenskem merilu. Isto leto pa je skupina posnela tudi svojo 
prvo zgoščenko.
Milan in Neva Trampuš sta uveljavljena strokovnjaka na 
področju folklore v Sloveniji. Sta vabljena predavatelja na 
folklornih seminarjih ter avtorja plesnih in glasbenih postavitev 
velikega števila skupin. Neva Trampuš kot republiška selektorka 
s področja folklore sodeluje pri izboru in ocenjevanju folklornih 
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skupin na območnih, medobmočnih in na državnem srečanju. 
S svojim delom sta Milan in Neva Trampuš veliko pripomogla, 
da je Šaleško folklorno društvo Koleda postala ena redkih zelo 
uspešnih folklornih skupin po Sloveniji, kar je velik prispevek 
k ugledni predstavitvi Mestne občine Velenje v slovenskem in 
evropskem prostoru.

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

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

Številka: 032-10-0002/2006-260
Datum: 5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 31. seji dne 4.7.2006 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa 

prodaje stvarnega premoženja – 11,32 % 
solastniškega deleža skupnega prostora dela 
terase identifikacijska številka dela stavbe 35 

in 36 v večstanovanjski stavbi Goriška 49, 
Velenje, ki stoji na parceli št. 3327/10, k.o. 

Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – 11,32 % solastniškega deleža 
skupnega prostora dela terase identifikacijska številka dela 
stavbe 35 in 36 v večstanovanjski stavbi Goriška 49, Velenje, ki 
stoji na parceli št. 3327/10, k.o. Velenje, v skupni izmeri 105,64 
m2, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 27.6.2006. 

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

Številka: 361-01-0015/2006-702
Datum: 5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, odl. US št. 21/06),  23. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na svoji 31. seji dne 
4.7.2006 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa 

prodaje stvarnega premoženja - 831/7000 
solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 

3236/10, k.o. Velenje 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja - 831/7000 solastniškega 
deleža nepremičnine, parc. št. 3236/10,  poslovna stavba, 
v izmeri 212 m2, k.o. Velenje, v lasti Mestne občine Velenje, 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji dne 
20.06.2006.

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

Številka: 361-02-0016/2006-285
Datum:  5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Ur.l.RS, št.100/05 in Odl. US, št. 21/06), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Ur.l.RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 31. seji dne 4.7.2006 
sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 
stvarnega premoženja – nepremičnine parc. 
št. 2471/1, k.o. Velenje, v lasti Mestne občine 
Velenje za del nepremičnine parc. št. 2470, 

k.o. Velenje, v lasti Župnije Velenje – bl. 
Anton Martin Slomšek

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja - del parc. št. 2470, travnik, v 
izmeri 9538 m2, ki je v lasti Župnije Velenje – bl. Anton Martin 
Slomšek, za parc. št. 2471/1, sadovnjak, v izmeri 7815 m2, 
k.o. Velenje, v lasti Mestne občine Velenje, ki ga je oblikovala 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč 
Mestne občine Velenje na svoji seji dne 20.06.2006.
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II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0074/2006-281
Datum: 5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 31. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na 31. seji, dne 4. julija 2006 
sprejel

SKLEP 
o spremembah sklepa o imenovanju komisije 
za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v 

Mestni občini Velenje

I.
V I. točki sklepa o imenovanju komisije za oceno škode zaradi 
posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št.22/06) se zadnja alineja spremeni tako, da se 
glasi: 

»-Sonja Arlič, članica.«.

II.
Sklep začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 224-01-0004/2006-281
Datum: 5.7.2006

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 (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06)  na 
svoji 31. seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 05,
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 

Podgorje in Tajna
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podkraj 
in Tajna (Uradni vestnik občine Velenje št. 11/88 in 9/93 ter 
Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 1/02 in 19/04 ; v 
nadaljevanju besedila: odlok o PUP 05).

2. člen
V celoti se črta 5. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 
novim 5. členom, ki se glasi:

»Meje planske celote, ki se obravnava, posamezna območja 
urejanja in morfološke enote, so prikazane v kartografski 
prilogi, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje pod številko 350-03-0006/2001-300/KD v 
juniju 2006 in je sestavni del tega odloka.« 

3. člen
V celoti se črta 11. člen odloka o PUP 05  in se nadomesti z 
novim 11. členom, ki se glasi:

»Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov in gradnjo enostavnih objektov v 
območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov 
so naslednji:

- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej 
tega člena odloka;

- odmik  objekta mora biti od najbližje točke sosednje 
parcele najmanj 4,00 m;

- odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega objekta 
in ko ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice 
za bivalno okolje na sosednji parceli. V tem primeru si 
mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega 
zemljišča;

- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 
m, če se s tem strinja  lastnik sosednje parcele. V 
tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti 
soglasje lastnika sosednje parcele;

-   izjemoma  je dopusten odmik novogradnje od najbližje 
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod 
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi  od 
lastnika sosednje parcele dokazilo o pravici graditi 
(lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem 
izjemnem primeru si mora investitor pridobiti tudi 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje; 

- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti 
manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce 
oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem 
je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za 
pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski 
predpisi. Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le 
pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje 
predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi 
soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne 
poti;

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne 
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infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni 
v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in vrstah del, ki 
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS št. 114/04 in 130/04) – v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik A, ki ga je potrebno v celoti upoštevati;

- površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 
80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. 
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov 
in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni 
pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-   odmik  cestnega priključka na javno občinsko cesto 
od meje sosednjega zemljišča, če je   njegova širina 
do 3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00  m in je 
pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m ( brez soglasja lastnika sosednje 
parcele ). Odmik je lahko tudi manjši, pod pogojem 
da si investitor cestnega priključka pridobi soglasje 
lastnika sosednje parcele;

- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji 
iz Pravilnika A. Dopustna je postavitev ograj tudi 
na parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov 
sosednjih parcel.«

4. člen
V celoti se črta 12. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 
novim 12. členom, ki se glasi:

»Gradnja enostavnih objektov
(1) Gradnja enostavnih objektov (brez gradbenega 
dovoljenja) je dopustna le pod pogoji in merili iz Pravilnika A.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
je dopustna gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

- da gre za gradnjo gozdne ceste, gozdne učne poti, 
grajene gozdne vlake, stalne gozdne žičnice in poljske 
poti v skladu s 4., 5., 6., 7. oziroma 11. točko prvega 
odstavka 8. člena Pravilnika A (v nadaljnjem besedilu: 
enostavne kmetijsko-gozdarske prometnice);

- da gre za gradnjo gnojišča, zbiralnika gnojnice ali 
gnojevke, kašče, kmečke lope, rastlinjaka, ribnika, 
silosa, skednja, vrtine ali vodnjaka, vodnega zajetja, 
senika, krmišča, molzišča in hlevskega izpusta v skladu 
z določbami prvega odstavka 8. člena  Pravilnika A, in 
da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno 
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije 
zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega 
objekta ni mogoče postaviti, in se predhodno pridobi 
mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz 
katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za 
obratovanje kmetije (v nadaljnjem besedilu: pogojno 
zazidljivo območje kmetije);

- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 
prireditvi, če so izpolnjeni pogoji iz 10. člena  Pravilnika 
A in če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, 
po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in 
vzpostavi prejšnje stanje.«

5. člen
V celoti se črta 14. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 

novim 14. členom, ki se glasi:

“Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne 
telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem 
obravnavanem območju PUP 05 je dopustna le ob 
predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.”

6. člen
V celoti se črta 15. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 
novim 15. členom, ki se glasi:

"Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega 
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV 
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo 
kmetijskim dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na 
gozdnih površinah, melioracije in regulacije vodotokov, 
gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo 
plazov, ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih 
za obravnavano območje, skladnih z usmeritvami 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine 
Velenje.

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

7. člen
V 18. členu se  na koncu prvega odstavka doda nova alineja, 
ki se glasi:

k.) V morfološki enoti 1A/2 so izjemoma dopustne 
dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov 
z odmikom od sosednje parcele tudi manj kot 4,00 m (brez 
soglasja lastnika sosednje parcele), vendar ne manj kot 
2,00 m. V takih primerih si mora lastnik predvidenega 
objekta pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

8. člen
V 34. členu odloka o PUP 05 se v celoti črta prvo poglavje a.) in 
se nadomesti z novim prvim poglavjem a.), ki se glasi: 

»a.) Gradnja samostojnih stanovanjskih, poslovnih, 
trgovskih, gostinskih objektov, dozidav, nadzidav je 
dopustna pod splošnimi in naslednjimi pogoji:

»Oblikovanje samostojnih stanovanjskih, poslovnih, 
gostinskih in obrtnih objektov:
- tlorisne mere: tlorisne mere predvidenih objektov niso 

posebej določene, prav tako ne oblika tlorisa, vendar 
se morajo pri zasnovi predvidenih objektov upoštevati 
določila predpisanih odmikov iz 11. člena tega odloka 

- etažnost: klet + pritličje + nadstropje ali mansarda 
( izjemoma je dopustno povečevanje etažnosti, ob 
predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje);

- oblika strehe: priporočljivi so nakloni strešin od 
35 – 45 stopinj, vendar so izjemoma dopustni tudi 
nakloni strešin manjših ali večjih naklonov (vključno 
z »ravnimi« strehami), ob predhodno izdelanih 
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strokovnih podlagah (lokacijskem preizkusu) in 
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor MO 
Velenje;

- kritina: dopustne so se vrste kritine, razen kritine, ki 
vsebuje azbest (priporočena je kritina v temnih tonih 
– opečna, rjava, črna, temno siva, itd.).

Dozidave obstoječim objektom:
- dozidan del obstoječega objekta mora biti funkcionalno 

povezan z obstoječim  objektom, lahko tudi kot 
zaključena funkcionalna enota s svojim vhodom;

- višinski gabarit: enak osnovnemu objektu ali nižji;
- streha: naklon strešin in kritina naj bo enaka strehi 

osnovnega objekta, kar pa ni obvezno ( v takšnih 
primerih morajo biti za predvideno dozidavo izdelane 
posebne strokovne podlage – lokacijski preizkus in 
pridobljeno soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje).

Nadzidave:
- dozidava je mogoča, če novi gabarit objekta (z 

nadzidavo) ne bo po višini presegal višin sosednjih 
objektov;

- nadzidave se mora v celoti podrediti oblikovnim in 
arhitekturnim značilnostim obstoječega objekta;

- dopustna je izgradnja strešnih lin in strešnih oken na 
strehi dozidave, ob upoštevanju višinskih gabaritov, iz 
prve alineje tega odstavka.

V 34. členu odloka o PUP 05 se v celoti črta drugo poglavje b.) 
in se nadomesti z novim drugim poglavjem b.), ki se glasi:

»b.) Gradnja enostavnih objektov:  gradnja je dopustna le 
v skladu s Pravilnikom A. 

9. člen
V celoti se črta 36. člen odloka o PUP 05 z naslovom »VI. 
Merila za določanje gradbenih parcel« in se nadomesti z novim 
36. členom, ki se glasi:

»VI.  VELIKOST IN OBLIKA GRADBENIH PARCEL

(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji 
oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so 
urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je 
predvidena ureditev površin , ki bodo služile takšnemu 
objektu.

(2) Gradbena parcela mora biti sposobna za gradnjo, v 
primeru pogojnih primernih tal za gradnjo je potrebno 
pred pričetkom gradnje pridobiti geotehnične pogoje v 
zvezi z načrtovano gradnjo.
(3) Velikost posameznih gradbenih parcel naj bistveno ne 
odstopa od okoliških gradbenih parcel. Velikost gradbene 
parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, 
gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob upoštevanju 
predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 11. 
člena odloka.

(4) Velikost gradbene parcele za gradnjo počitniškega 

objekta je minimalno 300 m2, ob upoštevanju , ob 
upoštevanju predpisanih odmikov objektov od sosednjih 
parcel iz 11. člena odloka.

(5) Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na 
manjše gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo 
parcelacijo, ne nastanejo nove gradbene parcele, ki 
ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, 
glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi 
novogradnje ( geometrično preozke oz. predolge parcele), 
z upoštevanjem odmikov iz 11. člena tega odloka.«

10. člen
V celoti se črta 38. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 
novim 38. členom, ki se glasi:

»Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša 
varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne 
infrastrukture na vsaki strani :

a) Cestna infrastruktura 
 -  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 

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
na vsako stran.

b) Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 

daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 
m,

-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 
daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je  15 m,

- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV 
je 10 m,

- varovalni pas kabliranega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 
kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako 
stran.

c) Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim 

tlakom 16 bar in več je 100 m,
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z 

obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 
bar je 30 m,

- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 
obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno 
od osi voda.

d) Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda 

oziroma vročevoda, voda, namenjenega 
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telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim 
razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo 
določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov 
nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

11. člen
V celoti se črta 46. člen odloka o PUP 05 in se nadomesti z 
novim 46. členom, ki se glasi:

“Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo objektov in opravljanje del, ki 
jih opredeljuje Pravilnik o vrstah zahtevnih objektov, manj 
zahtevnih objektov 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).”

12. člen
V celoti se črta 47. odloka o PUP 05. Vsi ostali členi se 
preštevilčijo. 

13. člen
Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0006/2001-300          
Datum:    5.7.2006     
    

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 (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06)  na 
svoji 31. seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 02,
Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec in 

Konovo - del
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02; Krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in Konovo-del (Uradni 
vestnik občine Velenje št. 16/88 in 9/93 ter Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 1/02, 6/04 in 19/04 ; v nadaljevanju 
besedila: odlok o PUP 02).

2. člen
V 2. členu odloka o PUP 02 se v tabeli pod naslovom » 
Posamezna  območja urejanja« pod oznako 07F, spremeni 
obrazložitev pod to alinejo, ki se na novo glasi:

»07F območje rudarskih objektov in naprav;

 Na delu območja je dopustna sprememba   
namembnosti v športno rekreativne in druge poslovno 
turistične dejavnosti (dopustna je rekonstrukcija 
objektov in  izgradnja novogradenj za potrebe 
konjereje in drugih spremljajočih dejavnosti)«

3. člen
V celoti se črta 6. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 6. členom, ki se glasi:

»Meje planske celote, ki se obravnava, posamezna območja 
urejanja in morfološke enote, so prikazane v kartografski 
prilogi, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje pod številko 350-03-0004/2001-300/KD v 
letu 2004 in je sestavni del tega odloka.« 

4. člen
V celoti se črta 12. člen odloka o PUP 02  in se nadomesti z 
novim 12. členom, ki se glasi:

»Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov in gradnjo enostavnih objektov v 
območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov 
so naslednji:

- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej 
tega člena odloka;

- odmik  objekta mora biti od najbližje točke sosednje 
parcele najmanj 4,00 m;

- odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m  od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega objekta 
in ko ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice 
za bivalno okolje na sosednji parceli. V tem primeru si 
mora investitor pridobiti soglasje lastnika sosednjega 
zemljišča;

- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 
m, če se s tem strinja  lastnik sosednje parcele. V 
tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti 
soglasje lastnika sosednje parcele;

-   izjemoma  je dopusten odmik novogradnje od najbližje 
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod 
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi  od 
lastnika sosednje parcele dokazilo o pravici graditi 
(lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem 
izjemnem primeru si mora investitor pridobiti tudi 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje; 

- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti 
manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce 
oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem 
je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za 
pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski 
predpisi. Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le 
pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje 
predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi 
soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne 
poti;
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- odmiki objekta od objektov gospodarske javne 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni 
v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in vrstah del, ki 
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS št. 114/04 in 130/04) – v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik A, ki ga je potrebno v celoti upoštevati;

- površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 
80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. 
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov 
in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni 
pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-   odmik  cestnega priključka na javno občinsko cesto 
od meje sosednjega zemljišča, če je   njegova širina 
do 3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00  m in je 
pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m ( brez soglasja lastnika sosednje 
parcele ). Odmik je lahko tudi manjši, pod pogojem 
da si investitor cestnega priključka pridobi soglasje 
lastnika sosednje parcele;

- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji 
iz Pravilnika A. Dopustna je postavitev ograj tudi 
na parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov 
sosednjih parcel.«

5. člen
V celoti se črta 13. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 13. členom, ki se glasi:

»Gradnja enostavnih objektov
(1) Gradnja enostavnih objektov (brez gradbenega dovoljenja) 
je dopustna le pod pogoji in merili iz Pravilnika A.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
je dopustna gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

- da gre za gradnjo gozdne ceste, gozdne učne poti, 
grajene gozdne vlake, stalne gozdne žičnice in poljske 
poti v skladu s 4., 5., 6., 7. oziroma 11. točko prvega 
odstavka 8. člena Pravilnika A (v nadaljnjem besedilu: 
enostavne kmetijsko-gozdarske prometnice);

- da gre za gradnjo gnojišča, zbiralnika gnojnice ali 
gnojevke, kašče, kmečke lope, rastlinjaka, ribnika, 
silosa, skednja, vrtine ali vodnjaka, vodnega zajetja, 
senika, krmišča, molzišča in hlevskega izpusta v skladu 
z določbami prvega odstavka 8. člena  Pravilnika A, in 
da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno 
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije 
zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega 
objekta ni mogoče postaviti, in se predhodno pridobi 
mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz 
katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za 
obratovanje kmetije (v nadaljnjem besedilu: pogojno 
zazidljivo območje kmetije);

- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 
prireditvi, če so izpolnjeni pogoji iz 10. člena  Pravilnika 
A in če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, 
po končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in 
vzpostavi prejšnje stanje.«

6. člen
V celoti se črta 15. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 15. členom, ki se glasi:

“Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne 
telefonije (antene, servisni objekti, itd.) na celotnem 
obravnavanem območju PUP 05 je dopustna le ob 
predhodno pridobljenem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.”

7. člen
V celoti se črta 16. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 16. členom, ki se glasi:

»Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega 
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV 
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo 
kmetijskim dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na 
gozdnih površinah, melioracije in regulacije vodotokov, 
gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo 
plazov, ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih 
za obravnavano območje, skladnih z usmeritvami 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine 
Velenje.
Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih 
površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob 
predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.”

8. člen
V 31a. členu se v celoti črta prvi odstavek in se nadomesti z 
novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Pri določanju pogojev za posege v območju urejanja 
S2/8 (morfološka enota 1A1) in območju urejanja C2/3 
(morfološka enota 3B/1) se kot strokovna podlaga smiselno 
uporabljajo elaborati Zazidalni načrt Škale-Hrastovec, 
št. P 295, št. OCKV-295 in št. OCKV-295/II-tehnični del 
(izdelovalec Zavod za urbanizem Velenje).«

9. člen
V 31b. členu odloka o PUP 02 se v drugem odstavku v šesti 
alineji z naslovom »v območju urejanja 07F« se črta celotna 
alineja in se nadomesti z novo šesto alinejo, ki se glasi:

»v območju urejanja 07F: 
vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, 
nadzidave obstoječih objektov pod pogoji za posege na 
obstoječih objektih; dovoljena je gradnja enostavnih 
objektov, opornih zidov, nadstrešnic in drugih pomožnih 
objektov različnih namembnosti; na delu območja je 
dopustna sprememba namembnosti obstoječih objektov 
in novogradnje za namene športno rekreacijskih in 
poslovnih dejavnosti in izgradnja spremljajočih objektov 
za to namembnost; dopustna je izgradnja objektov za 
namene konjereje in drugih sorodnih dejavnosti;«

10. člen
V 59. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta prvo poglavje a.) in 
se nadomesti z novim prvim poglavjem a.), ki se glasi: 

»a.) Gradnja samostojnih stanovanjskih, poslovnih, 
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trgovskih, gostinskih objektov, dozidav, nadzidav je 
dopustna pod splošnimi in naslednjimi pogoji:

» Oblikovanje samostojnih stanovanjskih, poslovnih, 
gostinskih in obrtnih objektov:
- tlorisne mere: tlorisne mere predvidenih objektov 

niso posebej določene, prav tako ne oblika tlorisa, 
vendar se morajo pri zasnovi predvidenih objektov 
upoštevati določila predpisanih odmikov iz 12. člena 
tega odloka;

- etažnost: klet + pritličje + nadstropje ali mansarda 
(izjemoma je dopustno povečanje etažnosti, ob 
predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje); 

- oblika strehe: priporočljivi so nakloni strešin od 
35 – 45 stopinj, vendar so izjemoma dopustni tudi 
nakloni strešin manjših ali večjih naklonov (vključno 
z »ravnimi« strehami), ob predhodno izdelanih 
strokovnih podlagah (lokacijskem preizkusu) in 
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor MO 
Velenje;

- kritina: dopustne so se vrste kritine, razen kritine, ki 
vsebuje azbest (priporočena je kritina v temnih tonih 
– opečna, rjava, črna, temno siva, itd.).

Dozidave obstoječim objektom:
- dozidan del obstoječega objekta mora biti funkcionalno 

povezan z obstoječim  objektom, lahko tudi kot 
zaključena funkcionalna enota s svojim vhodom;

- višinski gabarit: enak osnovnemu objektu ali nižji;
- streha: naklon strešin in kritina naj bo enaka strehi 

osnovnega objekta, kar pa ni obvezno (v takšnih 
primerih morajo biti za predvideno dozidavo izdelane 
posebne strokovne podlage – lokacijski preizkus in 
pridobljeno soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje).

Nadzidave:
- dozidava je mogoča, če novi gabarit objekta (z 

nadzidavo) ne bo po višini presegal višin sosednjih 
objektov;

- nadzidave se mora v celoti podrediti oblikovnim in 
arhitekturnim značilnostim obstoječega objekta;

- dopustna je izgradnja strešnih lin in strešnih oken na 
strehi dozidave, ob upoštevanju višinskih gabaritov, iz 
prve alineje tega odstavka.

V 59. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta drugo poglavje b.) 
in se nadomesti z novim drugim poglavjem b.), ki se glasi:

»b.) Gradnja enostavnih objektov:  gradnja je dopustna le 
v skladu s Pravilnikom A.

11. člen
V celoti se črta 61. člen odloka o PUP 02 z naslovom »VI. 
Merila za določanje gradbenih parcel« in se nadomesti z novim 
61. členom, ki se glasi:

»VI.  VELIKOST IN OBLIKA GRADBENIH PARCEL

(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji 

oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so 
urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je 
predvidena ureditev površin , ki bodo služile takšnemu 
objektu.

(2) Gradbena parcela mora biti sposobna za gradnjo, v 
primeru pogojnih primernih tal za gradnjo je potrebno 
pred pričetkom gradnje pridobiti geotehnične pogoje v 
zvezi z načrtovano gradnjo.

(3) Velikost posameznih gradbenih parcel naj bistveno ne 
odstopa od okoliških gradbenih parcel. Velikost gradbene 
parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, 
gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob upoštevanju 
predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 12. 
člena odloka.

(4) Velikost gradbene parcele za gradnjo počitniškega 
objekta je minimalno 300 m2, ob upoštevanju , ob 
upoštevanju predpisanih odmikov objektov od sosednjih 
parcel iz 12. člena odloka.

(5) Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na 
manjše gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo 
parcelacijo, ne nastanejo nove gradbene parcele, ki 
ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, 
glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi 
novogradnje (geometrično preozke oz. predolge parcele), 
z upoštevanjem odmikov iz 12. člena tega odloka.«

12. člen
V celoti se črta 63. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 63. členom, ki se glasi:

»Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša 
varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne 
infrastrukture na vsaki strani :

a) Cestna infrastruktura 
 -  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 

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
na vsako stran.

b) Elektroenergetska infrastruktura 
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 

daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 
m,

-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega 
daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je  15 m,

- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV 
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je 10 m,
- varovalni pas kabliranega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 
kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako 
stran.

c) Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim 

tlakom 16 bar in več je 100 m,
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z 

obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 
bar je 30 m,

- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 
obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno 
od osi voda.

d) Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda 

oziroma vročevoda, voda, namenjenega 
telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim 
razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo 
določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov 
nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

13. člen
V celoti se črta 75. člen odloka o PUP 02 in se nadomesti z 
novim 75. členom, ki se glasi:

“Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo objektov in opravljanje del, ki 
jih opredeljuje Pravilnik o vrstah zahtevnih objektov, manj 
zahtevnih objektov 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).”

 14. člen
V celoti se črta 76. odloka o PUP 02. Vsi ostali členi se 
preštevilčijo. 

15. člen
Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0004/2001-300                                                
Datum: 5.7.2006

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 (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 31. 
seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA GORICO, 

območje urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24 
(del), S4/25, C4/7 in R4/10 v Velenju

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Gorice, območje 
urejanja S4/21, S4/22, S4/23, S4/24 (del), S4/25, C4/7 in R4/10, 
v Velenju (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 1/02 
in 20/05; v nadaljevanju besedila: odlok o PUP Gorica).

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

»Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v 
Velenju«

3. člen
V 33. členu se v celoti črta zadnji odstavek, ki se nadomesti z 
novim zadnjim odstavkom, ki se glasi:

»Morfološka enota 13/3 so travnate površine in sadovnjak. 
V morfološki enoti je dovoljena  gradnja sakralnega 
objekta, vključno s spremljajočimi in pomožnimi objekti 
ter pripadajočo zunanjo ureditvijo (dovozne ceste, 
pešpoti, parkirišča, zelene površine, itd.) in komunalno 
infrastrukturo. Za posege v tej morfološki enoti mora 
investitor izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus) in si nanje pridobiti soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje)". 

4. člen
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 012-0013/98-300                                                     
Datum:   5.7.2006

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 (UPB – 1 - Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 
31. seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 
STARO VELENJE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o 
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA STARO VELENJE (Uradni vestnik 
občine Velenje št. 2/88 in 8/92 ter Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 5/95 in 4/01 ) v nadaljevanju besedila : odlok o ZN.  

2. člen

»V 5. členu odloka o ZN se v poglavju z naslovom »Smernice 
za posamične objekte« v celoti črta drugi (2.) odstavek z 
naslovom »Smernice za objekt 06« in se nadomesti z novim 
drugim (2.) odstavkom, ki se glasi:

Smernice za objekt 06 – Stari trg 27:

a)   V primeru, da se ugotovi, da je obstoječi objekt statično 
in gradbeno dotrajan je dopustna porušitev obstoječega 
objekta.
b)  Na lokaciji porušenega obstoječega objekta je dopustna 
nadomestna gradnja objekta, ki mora biti glede tlorisnih ter 
višinskih gabaritov, etažnosti, naklona streh  in oblikovno 
-arhitekturnih značilnosti skladen z obstoječim objektom. 
Na projekt za gradbeno  dovoljenje nadomestnega objekta, 
si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.
c) Namembnost nadomestnega objekta ni podrobno 
predpisana, se pa mora prilagoditi celostni namembnosti 
sosednjih objektov v Starem Velenju.

V 5. členu odloka o ZN se v poglavju z naslovom »Smernice za 
posamične objekte« v celoti črta tretji (3.) odstavek z naslovom 
»Smernice za objekt 07« in se nadomesti z novim drugim (3.) 
odstavkom, ki se glasi:

Smernice za objekt  07 :

a)  Predvidena je porušitev nadstreškov in provizoričnih 
objektov na lokaciji objekta 07. Dopustna je gradnja 
nadomestnega objekta , ki dopolnjuje celotno zazidavo 
Starega Velenja, skladno z grafičnimi prilogami, ki so 
sestavni del tega odloka o ZN.
b) Nadomestni objekt, mora biti glede tlorisnih ter 
višinskih gabaritov, etažnosti, naklona streh  in oblikovno 
- arhitekturnih značilnosti skladen z obstoječimi objekti 
v Starem Velenju. Na projekt za gradbeno  dovoljenje 
nadomestnega objekta, si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
c) Namembnost nadomestnega objekta ni podrobno 
predpisana, se pa mora prilagoditi celostni namembnosti 
sosednjih objektov v Starem Velenju.
d)   Na lokaciji objekta 07, je namesto gradnje nadomestnega 

objekta dopustna gradnja dodatnih parkirišč, s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo. V tem primeru  mora investitor 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus) in si zanje pridobiti soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.«

V 5. členu odloka o ZN se v poglavju z naslovom »Smernice 
za posamične objekte« za petim (5) odstavkom doda nov šesti 
odstavek, ki se glasi:

»Smernice za objekt 17 – Ljubljanska cesta 3:

 a) V primeru, da se ugotovi, da je obstoječi objekt 
statično in gradbeno dotrajan je dopustna porušitev 
obstoječega objekta.
 b) Na lokaciji porušenega obstoječega objekta je 
dopustna nadomestna gradnja, rekonstrukcija obstoječega 
opornega zidu za zaščito cerkvenega kompleksa ali 
izgradnja parkirišč.
 c) Dovoljeno je prekritje predvidenih parkirišč 
(nadstrešek).
 d) Za vse posege na tej lokaciji je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus – 
urbanistični del projekta PGD) za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«

 V 5. členu odloka o ZN se v poglavju z naslovom »Smernice 
za posamične objekte« v sedmem (7) odstavku pod naslovom 
»Smernice za objekt GZ – Stari trg 33« v celoti črta četrta 
alineja d) in se nadomesti z novima dvema alinejama, ki se 
glasita:

»d) Posebne zahteve: Objekt je možno dozidati proti 
zahodu. Dozidava proti zahodu mora upoštevati 
urbanistične in arhitekturne značilnosti obstoječega 
objekta in okoliških objektov. Tlorisne dimenzije niso 
predpisane, vendar se morajo prilagoditi obstoječim 
zgrajenim objektom. Dozidava se mora glede gabaritov, 
naklonov strešin, kritine in arhitekturnih značilnosti 
prilagoditi obstoječemu objektu. Dovoljena je izgradnja 
dodatnih podzemnih garaž in spremljajočih objektov za 
namene poslovnih, trgovskih, gostinskih, stanovanjskih in 
storitvenih dejavnosti, ob upoštevanju normativov glede 
zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest na območju 
ZN. Dovoljena je preureditev zunanje ureditve, glede na 
določila iz odloka o ZN.

e) Za vse posege v prostor na tej lokaciji je potrebno 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus – urbanistični del projekta PGD) za katere si mora 
investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

3. člen
V 7. členu odloka o ZN se na koncu doda nova peta (5) alineja, 
ki se glasi:

» Na parcelah št. 3132/2, 3132/3, 3134, 3135 in 3136, k.o. 
Velenje (na funkcionalnem zemljišču objektov z oznako E in F) 
je dopustna gradnja parkirišč s pripadajočimi dovozi, ureditev 
dvorišča in izgradnja pomožnih objektov (garaža, skladišče, 
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pomožni prostori, itd.). Za te posege si mora investitor na 
podlagi predpisane projektne dokumentacije pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.«   

4. člen
Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  012-0002/2001-300                                                     
Datum:    5.7.2006      
 

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 (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 31. 
seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 
ZA CENTRALNE PREDELE MESTA 

VELENJE

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o UREDITVENEM 
NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE 
(Uradni vestnik občine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01 in 
21/04 – v nadaljevanju  Odlok o UN). 
2. člen
V 8. členu Odloka o UN se v petem odstavku pod imenom 
»Objekt št. 5 (C4/3), doda nov drugi odstavek, ki se ki se 
glasi:

»Namesto predvidenega objekta št. 5 je dopustna izgradnja 
kompleksa mestne tržnice, tlorisnih dimenzij  35.00 x 18,00 
m (tolerance +/- 2,00 m). Kompleks tržnice bo vseboval  
pokrit ali delno pokrit tlakovan plato za namestitev stalnih 
ali montažnih stojnic za prodajo sadja, zelenjave, cvetja, 
sadik, vrtnarskih pripomočkov in drugih prodajnih artiklov, 
skladiščne in servisne objekte za spravilo prodajnih 
artiklov in embalaže ter večnamenski objekt ali posamezne 
spremljajoče objekte, ki bodo služili kot servisni prostori 
predvidene mestne tržnice (voda, sanitarije, pisarna, itd.). 
Priporočena etažnost predvidenih objektov in nadstrešnic  
tržnice je pritlična, glede na potrebe tržnice in njenega 
delovanja, pa je dopustna tudi kletna etaža in dodatna 
etaža nad pritličjem spremljajočih in servisnih objektov. Za 
morebitno izvedbo mestne tržnice, je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage oziroma lokacijski 
preizkus, v katerem bodo podani vsi urbanistični, 
arhitekturni in krajinski pogoji za ureditev predvidenega 
območja tržnice s celotno pripadajočo zunanjo ureditvijo 
in predvideno komunalno infrastrukturo. Za posebne 

strokovne podlage (lokacijski preizkus) si mora investitor 
izgradnje pridobiti predhodno soglasje Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.«

3. člen
V 12. členu Odloka o UN se peti odstavek pod naslovom 
»Športno rekreacijski park ob šolah« v celoti črta in se 
nadomesti z novim petim odstavkom, ki se glasi

»Športno rekreacijski park ob šolah
Predvidena je izgradnja športno rekreacijskega parka 
na delno pozidani zelenici med Osnovno šolo Antona 
Aškerca in šolskim kompleksom Šolskega centra Velenje 
z Osnovno šolo Gustava Šiliha. Dopustna je izgradnja 
vseh vrst športnih igrišč (košarka, rokomet, odbojka, 
balinanje, tenis, ostali športno vadbeni objekti, itd.) s 
spremljajočimi servisnimi objekti (garderobni objekt 
z gostinskim lokalom , skladišča za športno opremo, 
sanitarnimi prostori, itd.). Na območju je predvidena 
tudi izgradnja pripadajoče zunanje ureditve (dovozna 
cesta, utrjene površine, parkirišča ter celovita zasaditev 
obravnavanega območja). Na obravnavanem območju je 
dopustna  izgradnja  otroškega igrišča.
Za morebitno izgradnjo predvidenega kompleksa, je 
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage 
oziroma lokacijski preizkus, v katerem bodo podani vsi 
urbanistični, arhitekturni in krajinski pogoji za ureditev 
predvidenega območja s celotno pripadajočo zunanjo 
ureditvijo in predvideno komunalno infrastrukturo. Za 
posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) si mora 
investitor izgradnje pridobiti predhodno soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.«

V 12. členu se v celoti črta šesti odstavek z naslovom » Sončni 
(mestni) park in se nadomesti z novim šestim odstavkom, ki 
se glasi:

»Sončni (mestni) park
Na  severovzhodnem delu območja urejanja R4/7 
je dovoljena gradnja stanovanjskega objekta, ki bo 
nadomeščal stanovanjski in gospodarski objekt v 
osrednjem delu parka, ki se odstranita.
Dovoljene so dozidave, prizidave ter rekonstrukcije 
obstoječih stanovanjskih objektov in objekta za namene 
zdravstva na južni strani Stanetove ceste. Dopustna je 
nadomestna gradnja obstoječega gospodarskega objekta 
in gradnja enostavnih objektov znotraj gradbenih parcel 
obstoječih stanovanjskih objektov.
Dovoljene so funkcionalne in programske dopolnitve, 
gradnja novih objektov in zunanje ureditve Sončnega 
parka, prenova poti in dovoznih cest, prenova zelenic,  
rekonstrukcije obstoječih in izgradnja dodatnih parkirišč 
ter dopolnilne gradnje obstoječega kotalkališča in ostalih 
površin v parku s pripadajočimi objekti in napravami, 
vključno s streho oziroma nadstreškom nad kotalkališčem. 
Dovoljena je postavitev začasnih ali vadbenih objektov na 
območju Sončnega parka. 
Za vse posege v prostor na območju urejanja R4/7, je 
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage 
(lokacijski preizkus), za katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«
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4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne  občine Velenje.

Številka: 012-0018/98-300
Datum:   5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (UPB-1-Uradni list RS, št. 4/06), 4. 
člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 
107/00 in 30/06) ter  24. člena statuta Mestne občine Velenje (UPB-1- Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na 31. seji, dne 4. julija 
2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o merilih za določitev

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja 

gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje
1. člen

V pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 8/00 in 2/03) se v  8. členu nadomesti 
beseda »treh«  z besedo »šestih« in glasi: 

»Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega 
obrata se gostincu izda za določen čas in sicer za dobo 
šestih mesecev z možnostjo podaljšanja. »

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

Številka: 015-03-03/2006
Datum: 5.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 1. odstavka 82. členu Zakona o javnih 
cestah (ZJC-UPB1 – Uradni list RS, št. 33/2006), 49. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS – UPB1 – Uradni list RS št. 100/2005) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 
31. seji, dne 4. julija 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH
1. člen

V Odloku o občinskih cestah  (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 3/00; v nadaljevanju odlok ) se v drugem odstavku 
4. člena za besedami  »v Mestni občini Velenje se« doda 
besedilo »na območju mesta Velenje«. 

2. člen
V 26. členu odloka se dodata nova četrti in peti odstavek, ki 
se glasita:

» (4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na 
občinski cesti opravi komisija, ki jo imenuje vodja Urada. 
V komisijo se imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih 
in drugih posebnosti teh del.« 

» (5) Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz 
prejšnjega odstavka predlaga vodji Urada izdajo odločbe, 
s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega 
odseka ali cestnega objekta prometu.«

3. člen
V 29. členu odloka se v prvem, odstavku za besedilom »na 
nekategoriziranih cestah« doda besedilo »nad občinskimi 
cestami«.

4. člen
V 32. členu odloka se v celoti črta peti odstavek.

5. člen
V 37. členu odloka  se v prvem odstavku za besedami  »skupne 
mase ali dimenzij « doda besedilo »za posamezne vrste 
vozil«. 

V drugem odstavku 37. člena odloka se besedilo »s predpisom 
dovoljenih mer« zamenja z besedilom »s predpisom 
dovoljenih dimenzij« 

6. člen
V 47. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto 
ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na 
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati 
ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je 
prepovedano na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati 
ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi 
utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati 
varnost prometa na njej.«

V drugem odstavku 47. člena odloka se 5. in 6. točka spremenita 
tako, da se glasita:

»5. postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne 
plošče in druga spominska znamenja, stojala, transparente, 
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plakate in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in 
podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), 
razsipati po cesti sipek material, nanašati blato ali kako 
drugače onesnaževati cesto;«

»6. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali 
odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če 
bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali 
zmanjševalo varnost prometa;«

V 7. točki drugega odstavka 47. člena odloka se besedilo 
»ovirale ali ogrožale promet« nadomesti z besedilom 
»zmanjševale varnost prometa« 

V 10. točki drugega odstavka 47. člena odloka se za besedo 
»poškodovati« doda vejica in  besedilo »odstranjevati, 
prestavljati ali kakorkoli spreminjati«

Za drugim odstavkom 47. člena odloka  se doda tretji odstavek, 
ki se glasi:
»(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste 
je dolžan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge 
posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati 
cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa 
na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na 
cesti zavarovati s predpisano prometno signalizacijo. Vse 
stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih 
ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti 
mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta 
na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme 
rednega vzdrževanja občinske ceste.«

7. člen
V drugem odstavku 52. člena odloka se na koncu odstavka 
doda stavek: »Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na 
njegove stroške Urad.«

8. člen
56. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 19., 33., 34., 35., 36., 39., 
40., 44., 45., 46. in 54. člena, ki jih po določbah tega odloka 
izdaja Urad, se odloči z odločbo v upravnem postopku, 
razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda 
soglasje v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po 
določbah tega odloka izdaja Urad, je dovoljena pritožba 
na župana.«

9. člen
V 57. členu odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
» (2) 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.«

10. člen
V 2. točki  prvega odstavka 58. člena odloka se črta besedilo 
»brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali«

11. člen
V 59. členu odloka se v prvem in drugem  odstavku besedilo 
»denarno kaznijo najmanj« zamenja z besedo »globo«.

V prvem odstavku  59. člena se besedilo »podjetnik 
posameznik«, nadomesti z besedilom »samostojni podjetnik 
posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost«

V drugem odstavku 59. člena odloka se za besedilom 
»odgovorna oseba pravne osebe« črta vejica in doda besedilo 
»ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,«

12. člen
V 60. in 61. členu odloka se besedilo »denarno kaznijo 
najmanj« zamenja z besedo »globo«.

13. člen
V 62. členu odloka se v prvem in drugem odstavku besedilo 
»denarno kaznijo najmanj« zamenja z besedo »globo«.

V 2. točki prvega odstavka 62. člena odloka se besedilo v 
oklepaju »četrti odstavek 26. člena« zamenja z besedilom 
»tretji odstavek 27. člena« 

14. člen
V 63. členu odloka se v prvem, drugem in tretjem odstavku 
besedilo »denarno kaznijo najmanj« zamenja z besedo 
»globo«.

V prvem odstavku  63. člena se besedilo v oklepaju »tretji 
odstavek 24. člena« zamenja z besedilom »25. člen« 

15. člen
Črta se 68. člen odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

(obstoječe javne ceste)

(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa občinska cesta 
poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot  to 
določa Zakon o javnih cestah (prvi odstavek 3. člena ZJC), se 
lahko lastninska pravica odvzame ali omeji v skladu z določili 
Zakona o javnih cestah.
(2) Določbe 47. člena tega odloka, se uporabljajo ne glede na 
lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta 
iz prvega odstavka tega člena.

17. člen

 (začetek veljavnosti odloka)

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

Številka: 015-02-0004/2006-682
Datum: 4.7.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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