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Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
- naslednje akte Mestne občine Velenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Lekarne
Velenje
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorice
za finančno področje Lekarne Velenje
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju
Zdravstvenega doma Velenje
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja
Zdravstvenega doma Velenje
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Muzeja
Velenje
SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Podkraj za brezplačno pridobitev
nepremičnin ter nakup nepremičnine v k.o. Podkraj
SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival
Velenje
ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2008
ODLOK o prenehanju proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za
stanovanjsko izgradnjo
ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju
Mestne občine Velenje
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne
predele mesta Velenje izkazom
SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2009
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 32. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) ter
30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB-2, Uradni list RS, št. 94/2007,
27/2008 - Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008 in 100/2008 - Odl.US:
U-I-427/06-9) na svoji 22. seji, dne 21. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta
Mestne občine Velenje se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bojan ŠKARJA, predsednik
Ana Roza HRIBAR, članica
Marija Marjana KOREN, članica
Mihael LETONJE, član
Drago MARTINŠEK, član
Cvetka RIBARIČ LASNIK, članica
Franc SEVER, član

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2006
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06,
46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09), Pravilnika o
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni
list RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni
vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji, dne 21. 4. 2009 sprejel
naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost pomočnici direktorice za finančno
področje Lekarne Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost pomočnici direktorice na finančnem
področju Lekarne Velenje Jelki Štorgelj, oec.za obdobje 1–
8/2008 v višini 70 % njenih dveh osnovnih mesečnih plač, v
višini 4/12 upravičenega zneska.
Izplačilo se izvede na osnovi dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.

Številka: 110-01-08/2004-08-560
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06,
46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09), Pravilnika o
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni
list RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik
MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji, dne 21. 4. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorici Lekarne Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje Sabini Grm,
mag. farm. za leto 2008 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih
plač direktorice, v višini 4/12 letnega zneska.
Izplačilo se izvede na osnovi dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 110-01-08/2004-09-560
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09),
Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja
zdravja (Uradni list RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji, dne
21. 4. 2009 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08 in 21/09),
Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja
zdravja (Uradni list RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji, dne
21. 4. 2009 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o soglasju k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju
Zdravstvenega doma Velenje

o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost pomočnici direktorja
Zdravstvenega doma Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje
Jožetu Zupančiču, dr.med., spec.spl.med. za leto 2008 v višini
100 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, v višini 4/12
letnega zneska.
Izplačilo se izvede na osnovi dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010.

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost pomočnici direktorja Zdravstvenega
doma Velenje Marjani Kamenik, VMS spec., prof.soc.ped.
za leto 2008 v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač
pomočnice direktorja, v višini 4/12 letnega zneska.
Izplačilo se izvede na osnovi dogovora o ukrepih na področju
plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih
razmer za obdobje 2009-2010.

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

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

Številka: 110-01-08/2004-09-560
Datum: 21. april 2009

Številka: 110-01-08/2004-09-560
Datum: 21. april 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07, 17/08, 58/08 in 80/08), Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06,
46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/0, 104/08, 123/08 in 21/09), Pravilnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji,
dne 21. 4. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorju Muzeja Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje Damijanu
Kljajiču za leto 2008 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih
plač direktorja.
2. člen
Na osnovi Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za
obdobje 2009-2010, ki je bil sprejet 18.2.2009, se v letu 2009
direktorjem, ki se jim redna delovna uspešnost izplačuje v
enkratnem znesku, izplača delovna uspešnost v višini 4/12

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. april 2009

letnega zneska, do katere bi bili upravičeni.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 025-04-0002/2008-550
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 70. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 8.
člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 19/08) na svoji 22. seji, dne 21. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Podkraj
za brezplačno pridobitev nepremičnin ter
nakup nepremičnine v k.o. Podkraj
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje Krajevni skupnosti
Podkraj za brezplačno pridobitev nepremičnin parc. št. 423/3,
pašnik, v izmeri 621 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št.
40, k.o. Podkraj ter parc. št. 422/5, travnik, v izmeri 652 m2,
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 94, k.o. Podkraj in za
nakup nepremičnine parc. št. 422/8, travnik, v izmeri 280 m2,
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 94, k.o. Podkraj.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 3.
odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 22. člena Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
19/08) na svoji 22. seji dne 21. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2009
1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 18/08 in 3/09; v nadaljevanju Sklep) se
spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:
»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2009 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 707.035,92
EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0028/2009
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

15.

SKUPAJ

Upravljavec

Zap. št.

964-Velenje

Šifra in katastrska
obina

dva dela terase v
stanovanjskem bloku
Goriška 51, Velenje

Opis predmeta prodaje

terasa (2x52,82
m2)

Vrsta rabe in
velikost

ni

Status nepreminine /ni v
uporabi/je v uporabi/

2009-Zgradbe in prostori

18%

Solastniški
delež

4154

Številka
stavbe
ID 3436/36
ID 3436/37

Številka dela
stavbe

Druge
opombe

340.770

2.770

Orientacijska
vrednost €

PRILOGA 1
Nart razpolaganja s stvarnim premoženja obine v letu 2009 predstavlja preglednica A: »Nart razpolaganja s stvarnim premoženjem obine v
letu 2009«.
Preglednica A: Nart razpolaganja s stvarnim premoženjem obine v letu 2009 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 18/08 in 3/09)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 22. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93,
45/94-odl US, 8/96, 18/98-odl US, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št.
77/07 in 56/08) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 22. seji dne 21. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 03/2008; v nadaljevanju: odlok) se 5.
alineja prvega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»- poznavanje dejavnosti s širšega delovnega področja
Festivala.«
2. člen
Ta odlok začne veljati in se uporablja osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0004/2007-550
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO in 109/08) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 22. seji, dne 21. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2008
1. člen
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

29.357.031 EUR
26.322.432 EUR
20.691.145 EUR
13.652.325 EUR
4.812.149 EUR
2.226.671 EUR
5.631.287 EUR
1.510.244 EUR
12.254 EUR
94.168 EUR
123.418 EUR
3.891.203 EUR
1.142.963 EUR
197.454 EUR
945.509 EUR
30.178 EUR
30.178 EUR
1.857.946 EUR
955.271 EUR
902.675 EUR
3.512 EUR
3.512 EUR

II. ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.193.448 EUR
6.073.323 EUR
2.061.186 EUR
352.332 EUR
3.439.948 EUR
111.720 EUR
108.137 EUR
12.417.548 EUR
35.540 EUR
2.108.398 EUR
1.055.300 EUR
9.218.310 EUR
7.336.712 EUR
7.336.712 EUR
3.365.865 EUR

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.–II.)

2.126.815 EUR
1.239.050 EUR
163.583 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

30.292 EUR
25.872 EUR
4.420 EUR

22. april 2009

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
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10.300 EUR
10.300 EUR
19.992 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ODPLAČILA DOLGA
155.588 EUR
550 Odplačila domačega dolga
155.588 EUR
IX. NETO ODPLAČILO DOLGA (VII.–VIII.)
155.588 EUR
X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
27.987 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) in posebni del
proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani
občine.
2. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2008 v znesku 26.601 EUR se prenesejo v proračun Mestne občine Velenje za leto 2009.
3. člen
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2008 je bilo 0 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 403-03-0002/2009-400
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02- ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO in 109/08) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na seji dne sprejel sklep

ODLOK
o prenehanju proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo
1. člen
S tem odlokom preneha Proračunski sklad za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo, ki je bil ustanovljen z Odlokom
o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 8/00 in 11/01).
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko
izgradnjo.
3. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 360-01-0011/2003-702
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS–UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/2008-odl. US in 76/08), 4.,
24., 30., 111., 112. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06–ZMetD, 66/06–odl. US, 33/2007-ZP
Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), 3., 4., 5., 7. in 12. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 92/05-ZJC-B,
115/05-odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-odl. US in 126/07), 110. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek, 58/03-ZZK-1, 33/07ZP Načrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št.
3/07, 139/06-odl. US, 17/08, 21/08-popravek in 76/08-ZIKS-1C), Pravilnika o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07 in 33/08), Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08), Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni
list RS, št. 123/04, 142/04-popravek, 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08), Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 98/07), Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo
pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Uradni list
RS, št. 89/08), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 18/08) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 22. seji dne
21. 4. 2009 sprejel

3. Interna kanalizacija je sistem kanalov ter z njimi povezanih
tehnoloških naprav, ki so namenjene odvajanju odpadne
in padavinske vode od mesta nastanka do izpusta v
javno kanalizacijo. Interna kanalizacija, kanalizacijski
priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo
od 50 populacijskih ekvivalentov (PE), niso objekti javne
kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.

ODLOK

6. Upravljavec javne kanalizacije je pravna oseba, ki ji je Svet
mestne občine Velenje določil pristojnosti in obveznosti
izvajanja te službe.

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
ter padavinske vode na območju Mestne
občine Velenje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne,
industrijske odpadne ter padavinske vode na območju Mestne
občine Velenje, gospodarjenja z objekti in napravami, s katerimi
upravlja izvajalec obvezne lokalne javne službe, ravnanje z
objekti in napravami uporabnika, pogoje priključevanja na
javno kanalizacijo, pravice in odgovornosti fizičnih ali pravnih
oseb, ki odvajanja odpadne in padavinske vode nimajo urejene
s priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje, financiranje
javne službe in plačevanje storitev, obveznosti in odgovornosti
izvajalca javne službe in uporabnika, prekinitev odvajanja
odpadne vode in nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki
ji je svet Mestne občine Velenje določil pristojnosti in obveznosti
te službe.
POMEN UPORABLJENIH POJMOV
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in
jarkov ter z njimi povezanih naprav, ki se povezujejo v
kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja
odvajanje odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma
skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.
2. Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode. Objekti in naprave javne kanalizacije so
lokalna gospodarska javna infrastruktura. Lastninska
pravica na parcelah koridorjev javne kanalizacije se lahko,
na osnovi pogodbe, omeji s služnostjo v javno korist.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

4. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka
od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba
ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do
zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni mogoče
postaviti.
5. Uporabnik javne kanalizacije je vsak lastnik objekta ali
zemljišča, kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira
padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo in vsak
uporabnik storitve.

7. Komunalna odpadna voda je odpadna voda v skladu s
prepisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in sicer :
-

-

-

je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in
drugih gospodinjskih opravilih.
je voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi pri kakršnikoli
dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po
uporabi v gospodinjstvu,
je tudi tehnološka odpadna voda, ki nastaja kot industrijska
odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti
ali mešanica te odpadne vode s komunalno in padavinsko
odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni
vodi v gospodinjstvu in kadar njen povprečni dnevni pretok
ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega
4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja
ne presega 50 PE ter pri kateri za nobeno od nevarnih
snovi, določenih kot nevarne v skladu s predpisi, ki urejajo
emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod, letna količina ni
presežena.

8. Padavinska voda je odpadna voda v skladu s prepisom, ki
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo in sicer je to voda, ki odteka
s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom
prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v
tla.
9. Industrijska odpadna voda je odpadna voda v skladu s
prepisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in sicer je to
voda, ki kot stranski produkt nastaja v industriji, obrtni,
obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in nima
več neposredne uporabne vrednosti za nadaljnji tehnološki
proces. Za industrijsko odpadno vodo se šteje tudi zmes
tehnološke odpadne vode s komunalno ali padavinsko
odpadno vodo, oziroma z obema, če se pomešane po
skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo ali v vodotok.

22. april 2009
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Industrijska odpadna voda je tudi hladilna voda in izcedna
voda, ki odteka iz objektov in naprav za predelavo,
skladiščenje in odlaganje odpadkov.
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mesec, m3/dan, m3/uro ali v m3/sekundo.
21. Merilnik pretoka je naprava, ki omogoča merjenje pretoka
odpadne vode.

10. Tuja voda je voda, katere izvor ni vir onesnaženja (npr.
površinski vodotoki, podtalnica, voda iz drenažnih zajetij)
in vdira v kanalizacijski sistem na mestu poškodb ali ob
namernem nelegalnem priključku.

22. Merilno mesto je objekt pred iztokom v javno kanalizacijo,
kjer se merita količina (pretok) in kakovost (vsebnost
nečistoč), v javno kanalizacijo, odtekajoče odpadne vode.

11. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota
obremenitve vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči
odrasla oseba pri povprečni porabi vode. Primerjalno se
lahko uporabi tudi za odpadno vodo, ki nastaja v industriji
in kmetijstvu.

23. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne
odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda
in izločeno blato odvažata v komunalno čistilno napravo
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

12. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljevanju: sekundarno omrežje) je sistem kanalov ter
z njimi povezanih tehnoloških naprav (peskolovi, lovilci olj
in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode, ki so
namenjeni za odvajanje komunalne odpadne in padavinske
vode v naselju ali delu naselja. Sekundarno kanalizacijsko
omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali v
primarnem kanalizacijskem omrežju.

24. Pretočna greznica je prepusten zbiralnik komunalne
odpadne vode, iz katerega se izločeno blato odvaža v
komunalno čistilno napravo v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.

13. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljevanju: primarno omrežje) je sistem kanalov ter z
njimi povezanih tehnoloških naprav (črpališča in druge
naprave za prečrpavanje), ki se uporabljajo za odvajanje
komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več
sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih
območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnološke
odpadne vode iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so
na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni
ali skupni čistilni napravi.
14. Ločen kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje,
po katerem se komunalna, tehnološka ali mešanica
komunalne in tehnološke odpadne vode odvaja ločeno od
padavinske vode.
15. Mešani kanalizacijski sistem je kanalizacijsko omrežje,
po katerem se komunalna, tehnološka ali mešanica
komunalne in tehnološke odpadne vode odvaja skupaj s
padavinsko vodo.
16. Varovalni pas javnega kanalizacijskega omrežja znaša 3
metre, merjeno od osi kanalizacijskega voda.
17. Vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja odpadna
voda, ki se po enem ali več odtokih odvaja v kanalizacijo ali
vodotok.
18. Parametri onesnaženosti odpadne vode so: temperatura,
pH-vrednost, obarvanost, strupenost ter koncentracije
škodljivih snovi, ki se ugotavljajo po predpisanih merilnih
postopkih.
19. Obratovalni monitoring odpadne vode je proces jemanja
vzorcev odpadne vode med obratovanjem vira onesnaženja
ter merjenja in vrednotenja parametrov onesnaženosti v
skladu s predpisi oziroma programom izvajanja meritev.
20. Pretok odpadne vode je povprečna količina odpadne vode,
ki odteka v javno kanalizacijo, izražena v m3/leto, m3/

25. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja
manjšo od 2.000 PE, v kateri poteka biološka razgradnja
s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene
biomase ali s pritrjenim biološkim filmom ali biološka
razgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem
skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v prezračevanih
lagunah ali naravnih lagunah, če je zagotovljeno posredno
odvajanje vode v podzemne vode;
26. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico
komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh z
industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve
čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda
enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja, presega 50
%, merjeno s kemijsko porabo kisika (v nadaljnjem besedilu
KPK).
27. Obdelava blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav je postopek stabilizacije, zgoščevanja, sušenja
in dezinfekcije blata pred sežigom ali kompostiranjem,
oziroma pred uporabo v kmetijske namene, v kolikor
blato ustreza pogojem predpisa o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla.
28. Ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena
skladno s predpisi, v tla brez namena gnojenja, preko
ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega
drenažnega cevovoda.
29. Razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje
padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko
njihovih mejnih robov ali pri odvajanju padavinske odpadne
vode preko posamičnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje
in odvajanje padavinske vode iz teh površin.
30. Zadrževalnik padavinske odpadne vode je objekt ali več
objektov za izravnavanje sunkovitih in povečanih iztokov
padavinske odpadne vode posredno ali neposredno v
vode, v čistilno napravo padavinske odpadne vode ali v
javno kanalizacijo.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKA
3. člen
Kanalizacija z objekti in napravami, namenjenimi odvajanju
in čiščenju odpadne in padavinske vode, je v javni ali interni
uporabi.
4. člen
Upravljavec javne kanalizacije in čistilnih naprav upravlja in
vzdržuje tiste kanale, objekte in naprave, ki spadajo v javno
kanalizacijsko omrežje Mestne občine Velenje in so s pogodbo
preneseni v njegovo upravljanje.
5. člen
Interno kanalizacijo vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki ali
od njih pooblaščeni pogodbeni izvajalci.
JAVNA KANALIZACIJA
6. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje vključno z objekti in
napravami:
a) kanali z revizijskimi jaški za odvajanje komunalne odpadne
in padavinske vode,
b) črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in
padavinske vode,
c) čistilne naprave,
d) razbremenilniki visokih vod,
e) zadrževalni bazeni deževnih voda,
f) podvodi (sifoni) in
g) drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
7. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v mešanem ali
ločenem sistemu.
Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v
primerih:
a) ko padavinske vode ni mogoče ločiti iz sistema, ker ni
ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja
vode,
b) ko pomanjkanje prostora ne omogoča vgraditve dveh
vzporednih kanalov,
c) ko je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
dovoljeno odvajati v vodotok ali ponikalnico.
8. člen
Za zagotovitev protipoplavne varnosti je padavinsko vodo že
na izvoru treba odvajati razpršeno ali v ponikalnico, kadar je
to izvedljivo. V primeru preobremenjenosti obstoječe javne
kanalizacije jo je treba odvajati kontrolirano preko sistema
zadrževalnih bazenov deževnih voda.
9. člen
Gradnjo objektov javne kanalizacije lahko izvaja le usposobljeni
izvajalec. Kakovost izgradnje ter tehnološko ustreznost objektov
in naprav javne kanalizacije nadzira strokovno usposobljena
oseba skladno z Zakonom o graditvi objektov.
10. člen
V primeru, da investitor izgradnje posameznega dela
kanalizacijskega omrežja ni Mestna občina Velenje, ampak
druga pravna ali fizična oseba, lahko preda upravljavcu ta del
kanalizacije v upravljanje pod naslednjimi pogoji:
a) da predloži vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ki jih
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b)
c)
d)

e)
f)

g)

22. april 2009

določajo zakonski in podzakonski predpisi s področja
graditve objektov in interni akti upravljavca,
da predloži investicijsko dokumentacijo s podatki o
vrednosti osnovnega sredstva,
da predloži dokumentacijo s podatki o vgrajenem materialu
ter predvideni življenjski dobi naprav in objektov,
da predloži zemljiškoknjižni izpisek s podatki o vpisu
služnosti v zemljiško knjigo za vsa zemljišča, na katerih se
nahaja del kanalizacijskega omrežja,
da predloži dokazilo o zanesljivosti objekta,
da predloži vso ostalo dokumentacijo s podatki o številu
priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode, prispevnih
površinah, dnevnih ter sezonskih konicah, kot jih določa
pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javne kanalizacije,
da ga pogodbeno prenese v last Mestno občino Velenje.

V primeru, da gre za zatečeno stanje, se lahko kanalizacijsko
omrežje preda upravljavcu javne kanalizacije v upravljanje pod
naslednjimi pogoji:
a) da pripravi sanacijski program s terminskim planom
izvedbe, z določenimi viri financiranja in inventarizacijo,
b) da predloži zemljiškoknjižni izpisek s podatki o vpisu
služnosti v zemljiško knjigo za vsa zemljišča, na katerih se
nahaja kanalizacijsko omrežje,
c) da
predloži
podatke
o
geodetskem
posnetku
kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi napravami.
Pogoj za začasen prevzem objektov in naprav v uporabo in
upravljanje je potrditev sanacijskega programa.
Pogoj za končni prevzem objektov in naprav v uporabo in
upravljanje je izvedba in dokončanje celotnega sanacijskega
programa.
OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
11. člen
Objekti in naprave uporabnikov (interna kanalizacija) so:
a) kanalizacijski priključek, ki poteka od mesta priključitve na
javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na
parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene
na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če
revizijskega jaška ni možno postaviti;
b) kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi napravami od
objekta uporabnika do priključka na javno kanalizacijo,
c) naprave za predčiščenje odpadne vode (maščobniki, oljni
lovilci, peskolovi, obstoječe greznice, male komunalne
čistilne naprave),
d) interna kanalizacija za odvod komunalne odpadne in
padavinske vode.
12. člen
Pri izgradnji internega kanalizacijskega omrežja veljajo
enaki pogoji in normativi kot pri izgradnji javne kanalizacije s
poudarkom na:
a) vodotesnosti izvedbe,
b) takšni izvedbi objektov in naprav, ki ne ogroža lastne
varnosti in varnosti objektov v neposredni okolici.
OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
13. člen
Obveznosti upravljavca javne kanalizacije so:
a) da izvaja storitve javne službe v skladu s predpisi,

22. april 2009

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

b) da pripravi program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode in ga posreduje Mestni občini
Velenje do 30. oktobra tekočega leta,
c) da pošilja program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode, potrjen s strani Sveta
Mestne občine Velenje Ministrstvu za okolje in prostor do
31. decembra tekočega leta,
d) da kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih
naprav,
e) da vodi kataster kanalizacijskega omrežja in objektov na
kanalizacijskem omrežju, podatke posreduje v skladu s
predpisi,
f) da opravlja upravljavski nadzor,
g) da izvajanje obratovalni monitoring in vodi evidence za male
komunalne čistilne naprave ter redno pošilja na Ministrstvo
za okolje in prostor poročila o izvajanju obratovalnega
monitoringa za male komunalne čistilne naprave v skladu
s predpisi,
h) da vodi evidenco in kataster greznic ter pripravlja program
čiščenja greznic v skladu s predpisi,
i) da skrbi za obnovo obstoječe javne kanalizacije,
j) da sodeluje pri pripravi planskih dokumentov,
k) da sodeluje pri planiranju izgradnje novega kanalizacijskega
omrežja,
l) da po pridobitvi uporabnega dovoljenja in na podlagi
podpisane pogodbe o prevzemu, prevzame v upravljanje
novo zgrajene objekte in naprave,
m) da izdaja smernice in mnenja za posege v prostor na podlagi
predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne
pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov,
n) da izdaja potrdila oz. strokovne ocene o izpolnjevanju
zahtev v zvezi odvajanja in čiščenja odpadne vode za
pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi,
o) da izvaja kontrolo kanalizacijskih priključkov,
p) da po potrebi opravlja pregled interne kanalizacije,
q) da ob tehničnih pregledih objektov izdaja izjave za
pridobitev uporabnih dovoljenj,
r) da skrbi za redni obračun storitve odvajanja in čiščenja,
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda in drugih s posebnimi predpisi določenih dajatev,
s) da pripravi načrt ravnanja blatom iz komunalne čistilne
naprave,
t) da oblikuje in prijavlja cene storitev v skladu z veljavno
zakonodajo.
14. člen
Upravljavec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na
napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega
ali malomarnega rednega vzdrževanja javne kanalizacije.
Upravljavec javne kanalizacije lahko v primeru ogrožanja
delovanja javnega kanalizacijskega sistema, na osnovi odločbe
občinske komunalne inšpekcijske službe, opravi pregled
objektov in naprav priključenih na javno kanalizacijo ne glede
na to, kdo je lastnik zemljišča ali njihov uporabnik.
Upravljavec javne kanalizacije ni odgovoren za škodo, ki
nastane zaradi višje sile.
OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
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na javno kanalizacijo,
b) da spoštujejo vso zakonodajo v zvezi z emisijo snovi pri
odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v javno
kanalizacijo,
c) da spoštujejo vso zakonodajo v zvezi emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav,
d) da zgradijo interno kanalizacijo v skladu s pogoji izdanega
soglasja in v skladu s predpisi,
e) da skrbijo za redno vzdrževanje in nadzor interne
kanalizacije,
f) da omogočijo upravljavcu javne kanalizacije pregled
interne kanalizacije, kadar je to potrebno,
g) da v primeru okvar in izlivov škodljivih snovi na interni
kanalizaciji izvedejo ukrepe za preprečitev škode na
javnem kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o
tem obvestijo upravljavca javne kanalizacije in pristojno
inšpekcijsko službo,
h) da v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o
tem opozorijo upravljavca javne kanalizacije,
i) da dostavijo oziroma omogočijo izvajalcu javne službe
pridobitev vseh podatkov o odvajanju padavinske vode ter
podatke o strešnih in utrjenih površinah,
j) da naročijo katastrski posnetek zgrajenega kanalizacijskega
priključka in podatke posredujejo upravljavcu javne
kanalizacije,
k) da redno plačujejo račune za storitev odvajanja in čiščenja
odpadne vode.
16. člen
Obveznosti fizičnih ali pravnih oseb na območjih, kjer po
sprejetem lokalnem operativnem programu ni
predvidena gradnja javne kanalizacije ali odvajanje in čiščenje
odpadne vode še ni urejeno, so :
a) da zgradijo interno kanalizacijo in malo komunalno čistilno
napravo ali nepretočno greznico v skladu s projektno
dokumentacijo na osnovi katere so pridobili gradbeno
dovoljenje in v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi,
b) da skrbijo za redno vzdrževanje in čiščenje interne
kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter obstoječih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
c) da naročijo pri izvajalcu javne službe prve meritve in
obratovalni monitoring oziroma oceno obratovanja male
komunalne čistilne naprave,
d) da omogočijo izvajalcu javne službe redno izvajanje
obratovalnega monitoringa oziroma izdelavo ocene
obratovanja male komunalne čistilne naprave in mu na
njegovo zahtevo predložijo vse podatke za izdelavo poročila
in vodenje evidenc, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
e) da dostavijo oz. omogočijo izvajalcu javne službe pridobitev
vseh podatkov o obstoječih greznicah, odvajanju padavinske
vode ter podatke o strešnih in utrjenih površinah,
f) omogočijo izvajalcu javne službe fizični dostop do male
komunalne čistilne naprave, nepretočne greznice oziroma
obstoječe greznice za prevzem, odvoz in obdelavo
odvišnega blata in grezničnih gošč,
g) da redno plačujejo račune za storitve za izvajanje nalog iz
tega člena v skladu s cenikom.

15. člen
Obveznosti uporabnikov javne kanalizacije so:
a) da pridobijo soglasja in ostalo dokumentacijo za priključitev
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17. člen
V zvezi z zmanjševanjem onesnaženja okolja zaradi odvajanja
snovi in toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne,
industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic
v vode je potrebno upoštevati določila predpisanih mejnih
vrednosti emisije snovi v vode in javno kanalizacijo, mejne
emisije toplote v vode ter prepovedi, omejitve in druge ukrepe
za zmanjševanja le-teh.
Mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote je vrednost,
na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev pri emisiji
snovi ali toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju
odpadne vode.
V javno kanalizacijo je strogo prepovedano odvajati snovi
predpisanih v uredbah o emisiji snovi posamezne dejavnosti,
kot na primer:
a) strupene snovi,
b) snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske
mešanice,
c) jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
d) maščobe in odpadna olja,
e) ostanke hrane, pepel, kosti, gnoj, gnojevko, odpadne vode
iz kmetijskih objektov, rastlinske ostanke, trupla poginulih
živali, mavec ali beton, pesek, tekstil, les, perje, dlako,
steklo, žagovino, plastiko in druge predmete,
f) radioaktivne snovi,
g) kužne snovi,
h) zdravila.
Snovi iz 2. odstavka tega člena je prepovedano odvajati tudi
v zmleti obliki. Prav tako je v ločeno zgrajeno kanalizacijo za
komunalno odpadno vodo prepovedano odvajati padavinsko,
drenažno in tujo vodo, v ločeno zgrajeno kanalizacijo za
padavinsko vodo pa industrijsko odpadno vodo in komunalno
odpadno vodo.
18. člen
Uporabnik interne kanalizacije je materialno odgovoren za
škodo, ki nastane na objektih in napravah javne kanalizacije
zaradi nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja
kanalizacijskega priključka oziroma interne kanalizacije ter za
škodo nastalo zaradi odvajanja s predpisi prepovedanih snovi
v javno kanalizacijo.
19. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci morajo kot uporabniki
javne kanalizacije omogočiti redno kontrolo vsebnosti nečistoč
v odpadni vodi. Kontrolo lahko opravlja usposobljeni izvajalec,
ki ima pooblastilo pristojnega republiškega organa. Rezultate
meritev mora redno posredovati izvajalcu javne službe. Obseg
in pogostost meritev se izvajata skladno s predpisi, ki določajo
vrsto, način in pogostost izvajanja monitoringa odpadne vode.
Vsi stroški, povezani z izvajanjem kontrole odpadne vode,
bremenijo uporabnika javne kanalizacije oziroma povzročitelja
onesnaženja. Na osnovi meritev se pogodbeno določi cena
za opravljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode
skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen.
POSEGI V PROSTOR
20. člen
Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja
gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadne
vode, je potrebno od upravljavca javne kanalizacije predhodno
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pridobiti smernice in mnenje na podlagi predpisov, ki urejajo
prostorsko načrtovanje oziroma projektne pogoje in soglasje
po predpisih o graditvi objektov.
21. člen
Upravljavec je pooblaščen za izdajo:
a) smernic in mnenj k prostorskim ureditvam in izvedbenim
aktom,
b) projektnih pogojev in soglasij k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja,
c) soglasij za priključitev,
d) soglasij h križanju komunalnih vodov,
e) izjavo k uporabnemu dovoljenju,
f) potrdil v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne
naprave.
V projektnih pogojih oziroma soglasju za priključitev upravljavec
navede pogoje, pod katerimi je dovoljen poseg v prostor,
oziroma priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJSKO
OMREŽJE
22. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja
javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev obstoječega
priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte,
če dolžina priključka ne presega 50 m na PE, pri čemer se
šteje, da je enodružinska hiša obremenjena minimalno s 4
PE in je odvajanje zagotovljeno brez naprav za prečrpavanje.
Priključek se izvede najkasneje v roku 6 mesecev od pričetka
obratovanja kanala.
Ob priključitvi na javni kanal je uporabnik dolžan opustiti
greznico, jo na lastne stroške izprazniti, dezinficirati ter zasuti
ali jo uporabiti v druge namene. Hkrati je uporabnik dolžan
omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice.
23. člen
Uporabnik mora pred priključitvijo na javno kanalizacijsko
omrežje pridobiti soglasje upravljavca javne kanalizacije. K vlogi
za izdajo soglasja mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) kopijo katastrskega načrta z vrisanim objektom,
b) pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgrajene po
letu 1967,
c) izvedbeni načrt kanalskega priključka in interne kanalizacije
z absolutnimi kotami objekta,
d) dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem, kjer bo
zgrajen oziroma potekal kanalizacijski priključek.
24. člen
Upravljavec izda soglasje za priključitev ali ukinitev
priključevanja na javno kanalizacijo:
a) če je uporabnik k vlogi za izdajo soglasja predložil
dokumentacijo iz 23. člena tega odloka,
b) če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično izvedljiva,
c) če je plačal komunalni prispevek.
25. člen
Priključek na javno kanalizacijo je lahko trajen ali začasen.
Začasni priključek se izvede pri začasnih objektih (gradbišča,
delovišča, javne prireditve, objekti ob naravnih in drugih
nesrečah itd.) in se ukine po prenehanju potrebe. V vseh
ostalih primerih se zgradi trajni priključek, ki se ukine samo v
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primeru rušitve priključenega objekta.
26. člen
Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve
priključenega objekta in v primeru začasnega priključka.
Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati
upravljavcu javne kanalizacije.
27. člen
Upravljavec je dolžan omogočiti priključitev na javno kanalizacijo
v petnajstih dneh od dneva, ko je uporabnik pridobil soglasje za
priključitev.
28. člen
Priključitev na javno kanalizacijo izvede usposobljeni izvajalec
po pridobitvi soglasja upravljavca in pod pogojem, da uporabnik
krije stroške izvedbe, vključno z ureditvijo okolice v prvotno
stanje. Izvajalec oziroma uporabnik je o tem dolžan obvestiti
upravljavca najmanj 7 dni pred pričetkom del.
Upravljavec izvaja upravljavski nadzor tehnične pravilnosti
izvedbe kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije v
skladu z izvedbenim načrtom.
29. člen
Javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja odvajanje odpadne
vode iz pritličja, ne pa tudi kletnih prostorov gradbenih
objektov.
30. člen
Posamezni objekt ali del objekta, ki se nahaja pod koto dna
odvodnega kanala, se na javno kanalizacijo priključi preko
hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik
priključka.
31. člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti
enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to
zahtevata položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi
izgradnja dveh ali več priključkov, vendar le pod pogojem, da
uporabnik plača vse s tem povezane stroške.
32. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno
posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na območju
varovalnega pasu kanalizacije se ne sme graditi, postavljati
začasnih objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih
aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizaciji ali
ovirale njeno delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno
posegati v interne kanalizacijske objekte in naprave drugih
uporabnikov ali jim celo preprečiti odvajanje odpadne vode v
javno kanalizacijsko omrežje.
33. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in
izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način, kot
za nov kanalizacijski priključek.
INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA
34. člen
Uporabnik, ki dnevno proizvede več kot 15 m3 industrijske
odpadne vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je pred
priključkom na javno kanalizacijsko omrežje dolžan urediti
mersko mesto in mesto za odvzem vzorcev odpadne vode ter
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z upravljavcem pogodbeno določiti ceno na osnovi dejansko
opravljene storitve v skladu z veljavnim predpisi.
Upravljavec industrijske naprave, kakor tudi pooblaščeni
izvajalec monitoringa odpadne vode, morata imeti zagotovljen
neomejen dostop do merilnega mesta in mesta za odvzem
vzorcev.
35. člen
Uporabnik mora zagotoviti enakomeren dotok odpadne vode
v javno kanalizacijsko omrežje, pri čemer količina odpadne
vode ne sme preseči vrednosti, ki jo je v soglasju za priključitev
določil upravljavec. V primeru, da je ta vrednost presežena
zaradi dnevnih, sezonskih ali deževnih konic, mora viške vode
odvajati kontrolirano in jih po potrebi tudi začasno zadrževati.
36. člen
Uporabnik mora pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje
opraviti obvezno predčiščenje odpadne vode v vseh primerih,
ko vsebnost onesnaženja začasno ali stalno presega dovoljene
vrednosti. Zaradi zagotavljanja učinkovitega delovanja
komunalne čistilne naprave, lahko upravljavec, v skladu s
predpisi, dodatno omeji dotok ali količino onesnaženja v
odpadni vodi.
Upravljavec lahko začasno tudi dovoli, da vsebnost
onesnaženja presega zakonsko dopustne vrednosti, če to ne
vpliva na kakovost delovanja in življenjsko dobo objektov in
naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode. V teh primerih
se sklene pogodba o priključitvi in obračunu odvedene in
očiščene odpadne vode po posebni pogodbeni ceni, ki ne more
biti manjša od cene odvajanja in čiščenja odpadne vode iz
gospodinjstev in gospodarskih subjektov.
OBMOČJA BREZ JAVNE KANALIZACIJE
37. člen
Na območjih, kjer po sprejetih predpisih predvidena gradnja
javne kanalizacije ali odvajanje in čiščenje odpadne vode še ni
urejeno, je za obstoječe stavbe dovoljena uporaba pretočnih
greznic do rokov, ki so določeni z nacionalnim programom
operativnega odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske
vode.
Za vse nove objekte, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano
po 14.12.2002, je obvezna izgradnja male komunalne čistilne
naprave ali nepretočne greznice.
Upravljavec je dolžan zagotoviti :
a) prevzem blata pri uporabniku storitev in obdelavo blata iz
pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
b) prevzem blata pri uporabniku storitev in obdelavo blata iz
malih komunalnih čistilnih naprav,
c) redno praznjenje nepretočnih greznic in obdelavo blata,
d) predelavo grezničnih odplak na Centralni čistilni napravi
Šaleške doline,
e) prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave v
skladu predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav,
f) izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisi o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
g) vodenje evidence o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
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Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odplak iz
nepretočnih greznic se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je
uporabnik dolžan skleniti z upravljavcem.
Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik,
oziroma povzročitelj onesnaženja.

veljavnim predpisom za obračun porabljene vode, pri čemer
se odšteje morebitni delež vode, uporabljen v reprodukcijske
namene (kmetijstvo, industrija). Uporabnikom, ki
nimajo
vgrajenih vodomerov, se zaračunava pavšal v višini 50 m 3 /
osebo / na leto.

38. člen
Odpadno vodo in goščo iz obstoječih greznic, nepretočnih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je prepovedano
odvažati v javno kanalizacijo.

43. člen
Količino padavinske vode se določi na osnovi obsega
prispevnih površin, s katerih se deževna voda steka v javno
kanalizacijsko omrežje, s pomočjo naslednje formule:

Odpadno vodo in goščo iz obstoječih greznic, nepretočnih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je dovoljeno voziti
samo na Centralno čistilno napravo.
FINANCIRANJE
STORITEV

JAVNE

SLUŽBE

IN

PLAČEVANJE

39. člen
Viri financiranja javne službe so:
a) sredstva, pridobljena s plačevanjem storitev za:
- odvajanje komunalne odpadne vode,
- čiščenje komunalne odpadne vode,
- odvajanje in čiščenja padavinske odpadne vode,
- praznjenje greznic in blata iz male komunalne čistilne
naprave, prevoz grezničnih gošč in blata iz male komunalne
čistilne naprave,
- obdelavo blata in grezničnih vsebin,
- izvedbo monitoringa ter izdajo potrdil in strokovnih ocen
delovanja malih komunalnih čistilnih naprav v skladu z
veljavnimi predpisi.
40. člen
Cene storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih ter padavinskih vod se oblikujejo v skladu
z veljavnimi predpisi.
41. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo
storitev odvajanja in čiščenje odpadne vode, izraženo v m3,
v enaki količini in po stopnji onesnaženja v enakih razdobjih
kot porabljeno vodo, skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno
vodo.
Uporabnikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (imajo
status kmeta) in imajo zato vgrajen poseben vodomer, se za
vodo, uporabljeno za kmetijsko dejavnost, ne zaračunava
odvajanje in čiščenje teh voda ter okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v kolikor
se ta voda ne odvaja v javno kanalizacijo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo v reprodukcijske namene
(vgrajevanje v izdelke, uparjanje ali uporaba v proizvodnji
hrane), ter jo odvajajo neposredno v vodotok ali ponikalnico,
imajo pravico zahtevati, da se delež te vode odšteje od
obračunane storitve odvajanja in čiščenja in okoljske dajatve
za obremenjevanje vode, pod naslednjimi pogoji:
a) da se količina tako uporabljene vode meri s posebej
vgrajenim vodomerom,
b) da razpolagajo s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode
v vodotok z ustreznimi soglasji in dovoljenji.
42. člen
Pri uporabnikih, ki razpolagajo z lastnimi zajetji vode in so
priključeni na javno kanalizacijo, se kot osnova za obračun
upošteva količina zajete vode merjena z vodomerom, ki ustreza

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

V = A*R
V = količina odvedene vode v m3/mesec
A = prispevna površina utrjenih tlakovanih površin in streh v
m2
R = zadnje petletno povprečje količine padavin na območju
občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki (po podatkih
Hidrometeorološkega zavoda Slovenije oziroma Agencije
Republike Slovenije za okolje), izražene v m3/m2/mesec.
44. člen
Upravljavec vsem uporabnikom izstavlja mesečne račune.
Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti, v nasprotnem primeru se mu zaračunajo zakonsko
veljavne zamudne obresti.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v 8 dneh po prejemu
pisnega opomina, ter se ne odzove na opomin oziroma mu
ne ugovarja, mu lahko upravljavec po predhodnem pisnem
obvestilu začasno prekine dobavo vode in izpust v javno
kanalizacijsko omrežje
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico,
da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri
upravljavcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila.
Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno
odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme
prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa ne poravna
v osmih dneh po pisnem odgovoru, se mu izda pisni opomin.
Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu osmi dan po
prejemu opomina, po predhodnem pisnem obvestilu, začasno
prekine dobava vode oziroma onemogoči odvajanje odpadne
in padavinske vode v javno kanalizacijsko omrežje.
ZAČASNA PREKINITEV OPRAVLJANJA STORITVE
45. člen
Upravljavec lahko s predhodno vročenim pisnim opozorilom
uporabniku prekine dobavo vode, oziroma odvajanje odpadne
in padavinske vode, če se s tem ukrepom ne ogrozi okolja ali
ostalih uporabnikov javnega kanalizacijskega omrežja:
a) če je priključek na kanalizacijsko omrežje izveden brez
soglasja upravljavca ali v nasprotju z njim ali, če uporabnik
brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe
priključka,
b) če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem
upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled merilnika
pretoka vode
c) če uporabnik upravljavcu onemogoči izvajanje nujnih
vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
d) če je prostor, kjer se nahaja obračunski vodomer,
nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati
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količine porabljene vode,
e) če uporabnik ne vzdržuje merskega mesta in v njem
instalirane merilne opreme,
f) če uporabnik z odvodom odpadne vode ogrozi kvaliteto
pitne vode,
g) če kvaliteta odpadne vode ne ustreza zahtevam veljavnih
predpisov,
h) če uporabnik v kanalizacijo za komunalno odpadno vodo
sistem nedovoljeno odvaja padavinsko, drenažno ali
izvorno vodo,
i) če uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, upravljavcu
ne predloži analize industrijske odpadne vode ali če te
analize ni opravil pooblaščen laboratorij,
j) če se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo v skladu s
pogoji tega odloka,
k) če uporabnik ne plača računa opravljenih storitev v skladu
s 45. členom tega odloka.
Dobava vode oziroma odvajanje odpadne in padavinske
vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve.
Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve
ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve.
46. člen
V primeru obnove in izvedbe rednih vzdrževalnih del na javni
kanalizaciji ima upravljavec pravico, brez povračila škode
uporabnikom, začasno prekiniti odvajanje in čiščenje odpadne
ter padavinske vode.
Če prekinitev traja več kot 12 ur in vzrok prekinitve ni višja sila,
uporabnik lahko zahteva, da mu upravljavec uredi začasno
odvajanje odpadne vode.
47. člen
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje
delovanja na objektih in napravah javne kanalizacije zaradi
poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije,
požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega
dejanja in podobno. V tem primeru mora upravljavec ukrepati v
skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
48. člen
Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne
vode mora upravljavec o tem pisno ali preko sredstev javnega
obveščanja obvestiti vse prizadete uporabnike, pri čemer
mora obvezno navesti čas in dolžino trajanja prekinitve, način
ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve ter posledice v
primeru neupoštevanja tega navodila. Prav tako je dolžan
obvestiti tudi vse ostale osebe, ki niso neposredno priključene
na javno kanalizacijo, bi pa v času prekinitve lahko utrpele
morebitno škodo.
49. člen
Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati
vode v javno kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso
neposredno in posredno škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.
NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni
organ občinske uprave.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne
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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.
KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Z globo 1500 € se kaznuje za prekršek upravljavec, če:
a) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do s) 13.
člena odloka
b) zaradi nestrokovnega ali malomarnega rednega vzdrževanja
javnega kanalizacijskega sistema nastane škoda na objektih
in napravah uporabnika kot to določa prvi odstavek 14. člen
tega odloka,
c) ne dopusti priključitve na javno kanalizacijo v skladu z 27.
členom tega odloka,
d) za območja brez javne kanalizacije ne zagotavlja storitev v
skladu z 37. členom tega odloka,
e) v nasprotju z 38. členom tega odloka odpadno vodo in
goščo iz obstoječih greznic odvaža v javno kanalizacijo,
f) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do j) 45.
člena tega odloka,
g) prekine dobavo vode, oziroma odvajanje odpadne vode v
nasprotju z 46., in 48. členom tega odloka.
Z globo 600 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje odgovorna oseba upravljavca.
52. člen
Z globo 1500 € se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je pravna
oseba, če:
a) v nasprotju s 14. členom tega odloka upravljavcu onemogoča
dostop do kanalizacijskega priključka in merskega mesta,
b) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do j) 15.
člena tega odloka,
c) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v točkah od a) do f) 16.
člena tega odloka,
d) ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v 17. in 18. členu tega
odloka,
e) ne izvaja rednega monitoringa kot to določa 19. člen tega
odloka,
f) v nasprotju z 32. členom tega odloka nedopustno posega
v objekte in naprave javne kanalizacije ali v interno
kanalizacijo drugih uporabnikov,
g) se ne priključi na javno kanalizacijsko omrežje, kot to
določajo 22. 23. 25. 26. in prvega odstavka 28. člena tega
odloka,
h) ne uredi merskega mesta kot to določa 34. člen tega
odloka,
i) ne zagotovi enakomeren dotok odpadne vode v javno
kanalizacijsko omrežje kot to določa 35. člen tega odloka,
j) v nasprotju z prvim odstavkom 36. člena tega odloka
uporabnik pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje ne
opraviti obvezno predčiščenje odpadne vode,
k) v nasprotju z prvim odstavkom 38. členom tega odloka
odpadno vodo in goščo iz obstoječih greznic odvaža v
javno kanalizacijo.
Z globo 600 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba
uporabnika, ki je pravna oseba, če stori katerega od prekrškov
iz prvega odstavka tega člena.
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Z globo 1300 € se kaznuje za prekršek uporabnik, ki je
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori katerega od prekrškov iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 500 € se kaznuje odgovorno osebo uporabnika, ki
je samostojni podjetnik posameznik, ter odgovorno osebo
uporabnika, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če stori katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 400 € se kaznuje uporabnik kot posameznik, če stori
katerega od prekrškov iz prvega odstavka tega člena.
KONČNE DOLOČBE
53. člen
Upravljavec je dolžan izdelati Pravilnik za projektiranje, tehnično
izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v Mestni
občini Velenje do priprave predloga Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju
Mestne občine Velenje. Pravilnik potrdi Svet Mestne občine
Velenje.
Pravilnik določa podrobnejša navodila in tehnične normative za
projektiranje, gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javne kanalizacije z namenom, da se poenoti izvedba in
doseže zanesljivo obratovanje.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju odpadne ter padavinske vode na območju
Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik Mestne občine Velenje,
št. 6/2001, z dne 3.10.2001).
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0001/2009-670
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06
in 26/07 in 18/08) na 22. seji, dne 21. 4. 2009 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, 21/04,
26/06 in 8/08 – v nadaljevanju Odlok o UN).
2. člen
Za 1a. členom se doda novi 1b. člen, ki se glasi:
“Območje urejanja M4/5a (območje obstoječega avtobusnega
postajališča Velenje in območja Rdeče dvorane s parkiriščem)
se ureja po projektu z naslovom Ureditveni načrt za centralne
predele mesta Velenje - spremembe in dopolnitve, številka
projekta: Ap 336/2008-UN, ki ga je izdelala ARHENA,
projektivno podjetje, arhitekt Marijan KAC, s.p., Efenkova 61,
Velenje, oktobra 2008.”
3. člen
Za 1b. členom se doda novi 1c. člen, ki se glasi:
» Del območja urejanja S4/15, na območju objektov št. 12 in
13, se ureja po projektu z naslovom Spremembe in dopolnitve
Ureditvenega načrta za centralne predele mesta Velenje za
gradnjo večstanovanjskega objekta ob Paki, številka projekta:
AREA ARS/6/2008-OPPN-P, ki ga je izdelala AREA ARS d.o.o.,
Velenje v aprilu 2009. Projekt z vsemi prilogami je sestavni del
tega odloka.«
4. člen
V celoti se črta 2. člen odloka o UN in se nadomesti z novim 2.
členom, ki se glasi:
»Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog (lista 3a in 3b)
projekta iz 1. člena tega odloka ter iz grafičnih prilog projektov
iz 1a., 1b. in 1c. člena tega odloka.«
5. člen
(1) V 4. členu odloka o UN se v tabeli v prvem odstavku
spremeni zadnja vrstica tabele tako, da se oznaka območja
urejanja “M4/5” zamenja z novo oznako “M4/5a”.
(2) V 4. členu odloka o UN se v tabeli v prvem odstavku spremeni
zadnja vrstica tabele tako, da prevladujoča namembnost
območja M4/5 iz “Prometno/servisna” spremeni v “prometnoservisna, poslovna, trgovska, gostinska in prireditvena”.
6. člen
(1) V 8. členu odloka o UN se v celoti črta besedilo 2. poglavje
pod naslovom »Objekt št. 2 (C4/2)« in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi
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»Šolski in večnamenski objekt v sklopu obstoječih objektov
srednjih šol:
- etažnost: K + P + 2 (klet + pritličje + 2 nadstropja);
Dopustna je nadzidava za eno etažo.
- tlorisne mere:
* kletna etaža (osnovni objekt): 23,50 x 45,50 m;
* stopnišče in svetlobni jaški (izven tlorisa kletne etaže):
v širini 2,50 m;
* pritličje: 17,00 x 45,00 m;
* pasaža z anfiteatrom (J fasada): 6,00 x 45,00 m;
* zunanje stopnišče (J fasada): 4,00 x 21,00 m.
Tolerance vseh tlorisnih mer so +- 2,00 m.
Dopustna je dograditev steklenega hodnika med sosednjimi
šolskimi objekti v pritličju ali v drugih etažah”.
(2) V 8. členu odloka o UN se v celoti črta besedilo 12. poglavje
pod naslovom »Objekt št. 12 in 13 (S4/15)« in se nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi
»Večstanovanjski objekt, etažnosti K+P+6+T, sestavljen iz dveh
nadzemnih delov, B1 (tlorisno nepravilne oblike, maksimalnih
tlorisnih dimenzij 29,00 x 18,00 m) in B2 (tlorisno nepravilne
oblike, maksimalnih tlorisnih dimenzij 22,00 x 24,00 m) in
podzemne garaže (tlorisno nepravilne oblike, maksimalnih
tlorisnih dimenzij 55,00 x 4,008 m); Zazidana površina pritličja
dela B1 je cca 350 m2, pritličja dela B2 cca 310 m2 in kletigaraže cca 1520 m2.
V obeh delih objekta je predvideno cca 50 stanovanj.
Struktura in velikost stanovanj ni posebej določena. V pritličju
predvidenega objekta je možno namesto stanovanj umestiti
manjše poslovne prostore ali prostore za povečanje kapacitete
bližnjega VVZ. Celotna zasnova območja ob predvidenem
objektu, ki vključuje arhitekturo, krajinsko arhitekturo in celotno
infrastrukturo ter tolerance, je natančno opisana v projektu iz
1c. člena tega odloka.«
7. člen
V 9. členu odloka o UN se v celoti črta besedilo 4. poglavje
pod naslovom »Objekt št. 27 (S4/2)« in se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi
“Objekt s prevladujočo trgovsko, servisno, gostinsko, klubsko
in poslovno dejavnostjo. Dopustna je dozidava in nadzidava
obstoječega objekta.
Etažnost : klet (delno podkleten objekt) + pritličje + nadstropje
(mansarda-del).
Obstoječi objekt je dopustno dozidati na zahodni strani, na
mestu obstoječega lesenega hodnika, vendar le do maksimalne
širine 4,30 m. Dopustna je dozidava le v pritličju.
Dopustna je preureditev obstoječih prostorov in sprememba
namembnosti znotraj gabaritov obstoječega objekta.
V primeru dozidave na zahodni strani obstoječega objekta in
spremembe namembnosti obstoječih prostorov v objektu si
mora investitor v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje”.
8. člen
Za 9. členom se doda novi 9a. člen, ki se glasi:
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“Predvidene novogradnje v območju urejanja M4/5a
Dopustna je gradnja trgovsko poslovnega centra - objekta z
oznako TC3, na območju obstoječega osrednjega parkirišča
ob Rdeči dvorani in avtobusnega postajališča Velenje, ki ga
je dopustno porušiti ob izgradnji nadomestnega centralnega
avtobusnega postajališča na novi lokaciji ob Šaleški cesti.
Objekt TC3 bo zasnovan kot trietažni objekt. Predvidena
etažnost je K+P+1 (klet + pritličje + nadstropje). Objekt bo
zavzemal večji del prostora med državnima cestama (Šaleška
in Celjska cesta) in se lahko poveže z obstoječim objektom
Rdeče dvorane na nivoju prve etaže (stekleni hodnik).
Obvezna je povezava predvidenega objekta TC3 z osrednjim
delom mesta ali s podhodom (na nivoju kletne etaže) ali z
nadhodom preko Šaleške ceste (obvezno poskrbeti za invalide
in starejše ljudi, skladno z zakonskimi predpisi - dvigala).
Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objekta
TC3:
-

Predviden objekt TC3 mora biti s fasado pritličja in
nadstropja odmaknjen vsaj 8,00 m od roba pločnika
Šaleške ceste (zaradi možnosti širitve Šaleške ceste);

-

Ob Šaleški cesti naj se izvede drevored zaradi povečanja
zelenih površin ob Šaleški cesti;

-

Maksimalna etažnost TC3 je predvidena: klet (vkopano
parkirišče) + P + 1; Nadzidava ni dopustna.

-

Višina TC3 naj ne bi presegala višine Rdeče dvorane
(izjemoma je dopustna tudi višja višina zaradi tehnoloških
rešitev, vendar le ob soglasju Urada za okolje in prostor
Mestne občine Velenje;

-

Obvezno je nadomestiti sedanje število parkirnih mest (cca
180) v kletni ali pritlični etaži TC3, ki morajo ostati v lasti
Mestne občine Velenje (zaradi Rdeče dvorane). Izgradnja
kletne etaže za predvideno parkirišče je obvezna;

-

Obvezna je izgradnja podhoda pod Šaleško cesto ali
nadhoda do TC3 in nemoten dovoz ter peš dostop do
Rdeče dvorane;

-

Dopustno je prekritje prostora med TC3 in Rdečo dvorano
(steklena streha) in ureditev pokrite nakupovalne ulice
ter ureditev povezave TC3 z Rdečo dvorano na nivoju
nadstropja;

-

Vse fasade objekta TC3 morajo biti reprezentančno
oblikovane zaradi izredno pomembne lege objekta ob
vhodu v Velenje (še posebaj fasada proti Velenjskemu
gradu - novemu krožišču in proti Šaleški cesti);

Vsi ostali urbanistični in arhitekturni pogoji za gradnjo
predvidenega objekta TC3 in ureditev njegove okolice,
vključno z dodatnimi parkirišči in priključitvami na obstoječo
komunalno infrastrukturo so opredeljeni v projektu iz 1. b člena
tega odloka.”
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9. člen
V 15. členu odloka o UN se besedilo pod naslovom
»Rekonstrukcija Ceste talcev na koncu prvega odstavka doda
nov stavek, ki se glasi:

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 37.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/06, 26/07 in 18/08) in 22. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2009 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) dne 20.04.2009 sprejel

» V celoti je predvidena rekonstrukcija obstoječega križišča s
Šterbenkovo cesto.«

SKLEP

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-01-0055/2007-300
Datum: 21. april 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

o načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2009
1. člen
S tem sklepom se določi načrt pridobivanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009 za
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.
2. člen
Posamezno nepremično premoženje, namenjeno za
pridobivanje v letu 2009 in predvidena sredstva, je določeno
v PRILOGI 1: »Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2009 za nepremičnine v posamični vrednosti do
100.000,00 EUR«, ki je sestavni del tega programa.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2009 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 2.000,00
EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 20. april 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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968 - Podkraj

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

predmeta

Parc. št. 422/8, v izmeri
280 m2
Parc. št. 422/5, v izmeri
652 m2
Parc. št. 423/3, v izmeri
621 m2
Parc. št. 2036/1, v
izmeri 2076 m2
Parc. št. 2036/2, v
izmeri 342 m2
Parc. št. 2055/1, v
izmeri 375 m2
Parc. št. 2053, v izmeri
6491 m2 in 98 m2
Parc. št. 2054, v izmeri
1084 m2 in 162 m2
Parc. št. 2049/1, v
izmeri 351 m2
Parc. št. 2052/1, v
izmeri 790 m2
Parc. št. 2039/17, v
izmeri 2958 m2
Parc. št. 2040/46, v
izmeri 1811 m2
Parc. št. 2040/48, v
izmeri 258 m2

Opis
nakupa

poslovna

ekstenzivni sadovnjak

ekstenzivni sadovnjak

gozd

ekstenzivni sadovnjak

pot

pokopališe,
stavba
travnik, pot

pašnik

gozd

gozd

pašnik

travnik

travnik

Vrsta dejanske rabe

kmetijsko
zemljiše
kmetijsko
zemljiše
kmetijsko
zemljiše

Druge opombe

vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,14

Orientacijska
€/m2

v

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Orientacijska vrednost v €
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SKUPAJ

13.

964 - Velenje

968 - Podkraj

2.

1.

Šifra
in
katastrska
obina
968 - Podkraj

Zaporedna
številka

PRILOGA 1: »Nart pridobivanja nepreminega premoženja obine za leto 2009 za nepreminine v posamini vrednosti do 100.000,00 EUR«
Preglednica A: Nart pridobivanja nepreminega premoženja obine za leto 2009 za nepreminine v posamini vrednosti do 100.000,00 EUR
2009 – Zemljiša
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje / Naklada 120 izvodov / Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%

