
ISSN 1318-1327

Številka: 40/200611. december 2006

Ur. vestnik št.40/06

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

1.   PRAVILNIK o označitvi intervencijskih poti

2.  ODREDBA o razglasitvi intervencijskih poti za javne prometne površine posebnega pomena

3.  ODREDBA o razglasitvi območij za pešce za javne prometne površine posebnega pomena

4.   ODREDBA o razglasitvi parkirišč rezerviranih za osebna vozila, na katerih je parkiranje časovno  
 omejeno in se plačuje parkirnina za javne prometne površine posebnega pomena

5.  ODREDBA o razglasitvi poti za javne prometne površine posebnega pomena

6.   ODREDBA o določitvi časa v katerem je parkiranje časovno omejeno

7.  ODREDBA o določitvi dostavnega časa v območjih za pešce

8.  ODREDBA o določitvi višine parkirnine

9.  ODREDBA o določitvi vrste abonmajev, višini pavšala za abonmaje in ceni letne karte

10. PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev  
 planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

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

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) sprejel naslednji 

PRAVILNIK
o označitvi intervencijskih poti

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določi način označitve intervencijskih poti, namenjenih zagotavljanju  dostopa intervencijskih vozil do 

objektov in  vhodov v objekte v  mestni občini Velenje.

2. člen
(1) Dovozi oziroma izvozi na  intervencijske poti, in dostopi k objektom, se na  prometnih površinah posebnega pomena, ki niso 

kategorizirane kot javne ceste, na kritičnih mestih poleg vertikalne prometne signalizacije, s katero se določijo prepovedi in 
na potek intervencijske poti opozorijo udeleženci v prometu, označijo s talno prometno signalizacijo in sicer z: v, s treh strani 
z rumeno črto obrobljen četverokotnik potrebnih dimenzij s podaljšanima prekinjenima črtama v smeri intervencijske poti, 
vrisanim znakom za prepovedano ustavljanje in parkiranje premera 0,8 m in napisom »INTERVENCIJSKA POT« (priloga 1)

3. člen
(1) Na prometnih površinah posebnega pomena, ki so obenem kategorizirane kot javne ceste se kot talna označba poteka 

intervencijskih poti, poleg talnih označb določenih s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi javnih cest, nariše znak 
prepovedano ustavljanje in parkiranje premera 0,8 m in napis »INTERVENCIJSKA POT« (priloga 2)

4. člen
(1) Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe uskladiti prometno signalizacijo intervencijskih poti s to 

odredbo.

5. člen
(1) Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006
Datum:  23.11.2006  
                      

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Priloga 1: Talna ozna�ba intervencijske poti na  javnih prometnih površinah posebnega pomena, ki niso 
kategorizirane kot javne ceste. 

Priloga 2: Talna ozna�ba intervencijske poti na  javnih prometnih površinah posebnega pomena, ki so 
kategorizirane kot javne ceste. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o razglasitvi intervencijskih poti za javne prometne površine posebnega pomena

1. člen
(1) S to odredbo se kot prometne površine posebnega pomena razglasijo  intervencijske poti.
      (Popis intervencijskih poti je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe).

2. člen
(1) Na prometnih površinah posebnega pomena razglašenih s to odredbo velja ureditev prometa določena z Odlokom o ureditvi 

prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15-2006).

3. člen
(1) Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe določiti in postaviti ustrezno prometno signalizacijo, potrebno 

za prometno ureditev prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo.

4. člen

(1) Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006 
Datum:  23.11.2006

                                                                                                                       
                                                                                                           Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Priloga  k ODREDBI 
o razglasitvi intervencijskih poti za javne prometne površine posebnega pomena 

SEZNAM INTERVENCIJSKIH POTI 

Zap.
št. Naslov / Lokacija OPOMBE 

1 Šercerjeva 13, 15 Ob dovozu na ploš�ad
2 Jenkova 9 Ob objektu 
3 Jenkova 11 
4 Koželjskega ul. Spodnji dovoz k OŠ Gorica 
5 Koželjskega 1 Dve ozna�bi 
6 Koželjskega 2 Dovoz k vrtcu 
7 Goriška cesta 65 
8 Goriška cesta 53 
9 Goriška cesta 51 
10 Goriška cesta (med 45 in 51) Dovoz k privat hiši 
11 Goriška cesta 45 
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12 Goriška cesta 43 
13 Goriška cesta 39 
14 Goriška cesta 40 Na obeh straneh ceste -2x 
15 Šalek 90 Dovoz na ploš�ad pri trgovini 
16 OŠ Šalek 
17 OŠ Livada 
18 Stantetova 14,16 
19 Stantetova 18-32 Pohodna pot na ploš�ad
20 Stantetova 9 Prehod na ploš�ad
21 Most na Kardeljevi ploš�adi Dve ozna�bi 
22 Kardeljev trg Dovoz na ploš�ad
23 Titov trg iz smeri Rudarske 
24 Šaleška 18/d  Dovoz na Cankarjevo ploš�ad 
25 Šaleška 19 Prehod na Cankarjevo ploš�ad 
26 Rde�a dvorana Dovoz k MC 
27 Rde�a dvorana Glavni vhod 
28 Rde�a dvorana Stranski vhod 
29 Simona Blatnika 1 Glavni vhod 
30 Simona Blatnika 1 Stranski vhod 
31 Vrtec Kardeljeva ploš�ad Vhod v garažo 
32 Dom za varstvo odraslih Zgornje parkiriš�e iz Kidri�eve
33 Dom za varstvo odraslih Spodnje parkiriš�e iz Jur�i�eve
34 Goriška cesta 38 Dovoz h kletnim prostorom 
35 Goriška cesta 40 Dovoz h kletnim prostorom 
36 Goriška cesta 42 Dovoz h kletnim prostorom 
37 Koželjskega 1 Dovoz h kletnim prostorom 
38 Koželjskega 3 Dovoz h kletnim prostorom 
39 Stantetova 13,15 Vhod v garaže 
40 Kardeljev trg 7 Vhod v garaže 
41 Kardeljev trg 8 Vhod v garaže 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o razglasitvi območij za pešce za javne prometne površine posebnega pomena

1. člen
(1) S to odredbo se za prometne površine posebnega pomena razglasijo naslednja območja za pešce:

1. Območje Titovega trga, Cankarjeve ploščadi  in Trga Mladosti ter Vodnikovo cesto  od križišča z Jenkovo cesto do Trga 
mladosti

2. Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in Stantetove ceste.
3. Območje blokovne gradnje v Šaleku.
4. Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva cesta, Cesto na jezero, Stanetova cesta in Aškerčeva cesta.

2. člen
(1) Na prometnih površinah posebnega pomena razglašenih s to odredbo velja ureditev prometa določena z Odlokom o ureditvi 

prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15-2006).

3. člen
(1) Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe določiti in postaviti ustrezno prometno signalizacijo, potrebno 

za prometno ureditev javnih prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo.

4. člen
Območje javnih prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 
4, ki so sestavni del te odredbe.

5. člen
(1) Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 15-02-03/2006 
Datum:  23.11.2006

                                                                                                               
                                                                                                                    Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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1. Priloga 1: Obmo�je Titovega trga, Cankarjeve ploš�adi  in Trga Mladosti ter Vodnikovo 
cesto  od križiš�a z Jenkovo cesto do Trga mladosti 
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2. Priloga 2: 
Obmo�je blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in Stantetove ceste. 
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Priloga 3: 
Obmo�je blokovne gradnje v Šaleku. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o razglasitvi parkirišč rezerviranih za osebna vozila, na katerih je parkiranje časovno omejeno 

in se plačuje parkirnina za javne prometne površine posebnega pomena

1. člen
(1) S to odredbo se za prometne površine posebnega pomena razglasijo parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je 

parkiranje časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje časovno omejeno, plačuje parkirnina. 

2. člen
(1) Parkirišča na katerih je parkiranje časovno omejeno od ponedeljka do petka med 7.00 in 9.00 uro so: 
Cona A:

1. Parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto,  razen parkirišč na dvoriščih 
objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo

2. Parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkirišče pred stavbo NLB.
(2) Parkirišča na katerih je parkiranje časovno omejeno od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro so: 

Priloga 4: 
Obmo�je Son�nega parka, ki ga omejujejo Kidri�eva cesta, Cesto na jezero, Stanetova cesta in 
Ašker�eva cesta. 
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Cona B:
1. Parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo ter reko 

Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže zdravstvenega doma.
2. Parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in
3. Parkirišče pri objektu Tomšičeva ceste 5-7; 9-11, 13-15  in Tomšičeva 10.

(3) Ne glede na določila odloka o ureditvi prometa in varstvu javnih prometnih površin posebnega pomena se na parkirišču pred 
Lekarno na Vodnikovi označijo tri parkirna mesta, na katerih se ne plačuje parkirnina, parkiranje pa se časovno omeji na 15 
min: 

3. člen
(1) Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe določiti in postaviti ustrezno prometno signalizacijo, potrebno 

za prometno ureditev prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo.

4.člen
Območje javnih prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 
2, ki so sestavni del te odredbe.

5. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.352-01-0013/2002/289, ki je določala 
urnik parkiranja znotraj območja modrih con.

6. člen
Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006 
Datum:   23.11.2006

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

 

Priloga 1: Cona A:
3. Parkiriš�a v obmo�ju med Šaleško cesto, Kidri�evo cesto, reko Pako in Rudarsko 

cesto,  razen parkiriš� na dvoriš�ih objektov, na katere je dostop prepre�en z zaporo 
4. Parkiriš�e na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkiriš�e pred 

stavbo NLB. 
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Priloga 2: Cona B:
4. Parkiriš�a v obmo�ju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do 

Kidri�eve ceste in med Vodnikovo ter reko Pako, razen parkiriš� v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma. 

5. Parkiriš�e pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in 
6. Parkiriš�e pri objektu Tomši�eva ceste 5-7; 9-11, 13-15  in Tomši�eva 10. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) sprejel naslednjo 

ODREDBO
o razglasitvi poti za javne prometne površine posebnega pomena

1. člen
(1) S to odredbo se kot druge javne prometne površine posebnega pomena razglasijo naslednje poti:

1. pot pod vilo Herberstein;
2. poti na centralnem otroškem igrišču; 
3. pot ob Paki mimo Kardeljevega trga.
4. pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in osnovne šole Gustav Šilih do Vodnikove ceste. 

2. člen
(1) Poti razglašene s to odredbo so namenjene prometu pešcev, kolesarjev in uporabnikom posebnih prevoznih sredstev.
(2) Na poteh razglašenih s to odredbo je prepovedan promet z motornimi vozili.

3.člen
(1) Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe določiti in postaviti ustrezno prometno signalizacijo, potrebno 

za prometno ureditev prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo.

4. člen
(1) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih s to odredbo je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 3, ki 
      so sestavni del te odredbe.

5. člen
(1) Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006 
Datum:   23.11.2006

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Priloga 1: 
Pot pod vilo Herberstein; poti na centralnem otroškem igriš�u
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Priloga 2: 
Pot ob Paki mimo Kardeljevega trga. 
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Priloga 3: 
Pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in osnovne šole Gustav Šilih do 
Vodnikove ceste.  
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) 
sprejel naslednjo 

ODREDBO
o določitvi časa v katerem je parkiranje 

časovno omejeno
1. člen

Parkiranje se plačuje vsak delovnik, od ponedeljka do petka, 
in sicer:
Cona A: od 7.00  do  9.00. 
Cona B: od 7.00 do 15.30.

2. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št.352-01-0013/2002/289, ki je 
določala urnik parkiranja znotraj območja modrih con.

3. člen
Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006
Datum: 23.11.2006

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) 
sprejel naslednjo 

ODREDBO
o določitvi dostavnega časa v območjih za 

pešce
1.

Dostavni čas za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v 
območjih za pešce, potreben za prevoz in razkladanje blaga, 
kjer to dovoljuje prometna signalizacija je med 5.30 in 9. uro.

2.
Urad mora v roku treh mesecev od dneva uveljavitve odredbe 
določiti in postaviti ustrezno prometno signalizacijo, potrebno 
za prometno ureditev javnih prometnih površin posebnega 
pomena, razglašenih s to odredbo.

3.
Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006
Datum: 23.11.2006

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)  
sprejel naslednjo 

ODREDBO
o določitvi višine parkirnine

1.
Cena ene ure parkiranja znotraj cone A je 0.80 €, znotraj cone 
B pa 0,40 €.
Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v obeh conah 
brezplačno. 

2.
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št.352-01-0013/2002/289, ki je 
določala urnik parkiranja znotraj območja modrih con.

3.
Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006
Datum: 23.11.2006
                                                                                                

 Župan Mestne občine Velenje1Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 4. člena Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006) 
sprejel naslednjo 

ODREDBO
o določitvi vrste abonmajev, višini pavšala za 

abonmaje in ceni letne karte
1. člen

Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se 
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno 
(modre cone)so:

1. prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni 
pavšal v višini 8,35 €.

2. drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni 
pavšal v višini 33,40 €.

Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 
4 €.

2. člen
Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle 
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine 
obvezno (modre cone), v upravljanje občini.
Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini  33,40 
€.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 
4 €.
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3. člen
Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) z veljavnostjo 12 mesecev, 
za katero znaša cena 200 €.

4. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št.352-01-0013/2002/289, ki je 
določala urnik parkiranja znotraj območja modrih con.

5. člen
Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-03/2006
Datum: 23.11.2006

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni 
list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06) je župan Mestne občine Velenje 
dne 24.12.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
  za izdelavo sprememb in dopolnitev 

prostorskih ureditvenih pogojev planske 
celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

sprememb in dopolnitev odloka o Prostorskih ureditvenih 
pogojev planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
št. 22/06 - v nadaljevanju PUP 04),  

- predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev 
ter okvirno območje sprememb in dopolnitev znotraj 
veljavnega odloka o PUP 04,

- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04,

- seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane 
predvidene prostorske ureditve,

- roki za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
04,

- obveznosti v zvezi s financiranjem.

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

2. člen
Vzrok za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 04 je 
vloga podjetja Toming – Consulting d.o.o., Šaleška cesta 
21, Velenje, ki je dalo pobudo za spremembe in dopolnitve 
obstoječega odloka o PUP 04. Podjetje je lastnik objektov in 
zemljišča na parceli št. 2719  k.o. Velenje, kjer želijo zgraditi 
nov trgovsko center z gostinskim lokalom - restavracijo ter 
spremljajoče objekte in naprave (parkirišča, dovoze, komunalno 

infrastrukturo, itd.). Po statičnem pregledu obstoječega objekta 
(bivša Kolodvorska restavracija) je bilo ugotovljeno, da je 
objekt statično in konstrukcijsko v zelo slabem stanju, zato bi 
bila adaptacija oz. sanacija objekta ekonomsko neupravičena. 
Zato želi investitor obstoječi objekt porušiti, kar pa obstoječi 
odlok o PUP 04 ne omogoča. Zato je investitor predlagal, da 
se spremenijo določila odloka o PUP 04, (določila četrtega 
odstavka 50. člena ),da bi bilo mogoče obstoječi objekt 
odstraniti in zgraditi novo nadomestno restavracijo v sklopu 
predvidenega trgovskega objekta. Obstoječi dotrajan objekt ni 
zaščiten kot kulturna dediščina, njegova odstranitev pa bi v 
veliki meri izboljšala preglednost obstoječega križišča na Cesti 
talcev, s tem pa bi se izboljšala tudi prometna varnost na tej 
cesti, kjer je zadnja leta opažen velik porast prometa.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP 04 so Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, 
sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Velenje za 
obdobje 1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih 
aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - 
dopolnjen 1999 (odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje, št. 7/2001 in 13/2004) in Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03).

Območje obravnave in programska izhodišča  sprememb 
in dopolnitev odloka o PUP 04

3. člen
Območje obravnave sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04 
zajema morfološko enoto 5A/1.
V morfološki enoti 5A/1 se s spremembo in dopolnitvijo odloka o 
PUP 04 omogoča porušitev obstoječega poslovno gostinskega 
objekta (bivša Kolodvorska restavracija) in ureditev novega 
parkirišča na tej lokaciji, ki bo služilo predvidenemu trgovsko 
gostinskemu objektu.

4.člen
Predvidena je le sprememba četrtega odstavka 50. člena 
odloka o PUP 04, ki se nanaša na pogoje prostorskih posegov 
v morfološki enoti 5A/1. Ostala določila odloka o PUP 04 se ne 
spreminjajo. 

5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi  sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04

Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP 04 v skladu 

s sprejetim programom priprave;
- organizira javno razgrnitev in sodeluje v javni obravnavi 

ter v vseh postopkih sprejemanja sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 04;

- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 
osnova za odločanje o spremembah in dopolnitvah odloka 
o PUP 04.

6. člen
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP 04 bo izbran po 
postopku, ki ga predpisuje Zakon o javnih naročilih (Uradni list 
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RS št. 36/2004).

7. člen
Glede na to, da se spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
04 nanašajo le manjšo spremembo in dopolnitev 50. člena 
odloka o PUP 04 in vsebinsko ne posegajo v sama določila 
odloka o PUP 04, ni predvideno dodatno pridobivanje pogojev 
za načrtovanje in mnenj nosilcev planiranja.
 
V primeru, da bi se v fazi izdelave sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 04 zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev glede 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04 na obravnavanem 
območju izkazalo, da so potrebna tudi mnenja nosilcev 
planiranja, bo pripravljavec te nosilce planiranja naknadno 
vključil preko pogojev za načrtovanje in mnenj v proces 
sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04.

8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 04 ni 
predvidene izdelave posebnih strokovnih podlag.

9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 04

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP 04 bo zagotovila Mestna občina Velenje.

10. člen
Postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 04

Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 04 bo potekal skladno z zakonsko predpisano 
proceduro.

Postopek priprave in sprejemanja bo potekal po naslednjem 
terminskem planu (orientacijsko):

- izbor izdelovalca: december 2006;
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

04: januar 2007;
- javna razgrnitev in javna obravnava osnutka sprememb in 

dopolnitev  PUP 04: januar 2007;
- priprava strokovnega mnenja na pripombe iz javne 

razgrnitve in javne obravnave osnutka odloka o PUP 04: 
januar 2007;

- priprava predloga odloka o PUP 04: januar 2007;
- obravnava predloga sprememb in dopolnitev odloka o 

PUP 04 na Svetu MOV: februar 2007

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 04, 
skladno z 34. členom Zakona o urejanju prostora, nanašajo 
le na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo 
dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih 
vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter 
kulturne dediščine, je za sprejem sprememb in dopolnitev  
odloka o PUP 04 predviden skrajšan postopek.

 11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
04 začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Mestne 

občine Velenje.

Številka: 012-0005/99-300
Datum:   11.12.2006

 
 Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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