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okolja«
2. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Urad za okolje in prostor SAŠA regije”
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OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

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)



23. december 2009URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 25-2009

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



23. december 2009 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 25-2009 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št 63/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 27. 
seji dne 22. 12. 2009 sprejel 

SKLEP
 o izdaji soglasja k lastni ceni  za  zbiranje 
in prevoz mešanih komunalnih odpadkov 

in lastni ceni  zbiranja in prevoza bioloških 
odpadkov 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje k predlaganim 
lastnim cenam za nove storitve  izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza odpadkov in sicer:

• Zbiranje in prevoz MKO  0,12085 €/Kg
• Zbiranje in prevoz BIOO  0,10021 €/Kg

2. člen
Storitev   bo izvajalec obračunaval na osnovi Tarifnega pravilnika 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 28/2009). V cene niso vštete 
zakonsko predpisane dajatve.

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

Številka: 414-05-01/2007-230
Datum: 23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 620. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 
27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o pripojitvi družbe

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k pripojitvi družbe 
ROSIO-PUP-Saubermacher, ravnanje z odpadki d.o.o., 
Koroška cesta 46, Velenje, kot prevzete družbe k družbi PUP-
SAUBERMACHER, podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o., 
Koroška cesta 46, Velenje, kot prevzemne družbe.

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

Številka: 
Datum:  23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 17. člena Zakona v vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo in 25/2008), 34. in 35. člena 
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009 in 79/09 popr.), 13. 
člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 77/2009 
in 79/2009 – popr.) in 24. člena statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), na svoji 27. seji 
dne 22. 12. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi višjega normativa v oddelkih Vrtca 

Velenje za šolsko leto 2009/2010
I.

V šolskem letu 2009/2010 pomeni določitev višjega normativa 
v oddelkih Vrtca Velenje, da se lahko do 1.9.2010 v heterogenih 
oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ, 
ki ga določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009 in 79/2009 popr.) za 
homogene oddelke prvega starostnega obdobja. 

Sprememba Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
77/2009 in 79/2009 – popr.) daje občini, ustanoviteljici vrtca, 
možnost, da vrtec v šolskem letu 2009/2010, v heterogenih 
oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ za 
homogene oddelke prvega starostnega obdobja.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, višji normativ določen v tem 
sklepu, pa se začne uporabljati od dneva izdaje soglasja 
ministra.

Številka: 640-01-0004/2007-530
Datum:  23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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V skladu s 86. a členom Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2 – Uradni list 
RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US in 76/2008) in na podlagi so 
-  Mestni svet Mestne občine Celje na podlagi … člena Statuta Mestne občine 
Celje (objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Koper na podlagi …člena Statuta Mestne občine 
Koper (objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi … člena Statuta Mestne občine 
Kranj (objava) na …… seji, dne …………, 
-  Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi … člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Maribor na podlagi … člena Statuta Mestne občine 
Maribor (objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na podlagi … člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota ( objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi … člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica ( objava) na …… seji, dne …………,…….
-  Mestni svet Mestne občine Novo mesto na podlagi … člena Statuta Mestne 
občine Novo mesto ( objava) na …… seji, dne …………,
-  Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi ... člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (objava), na …. seji, dne …… ,
-  Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi … člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec ( objava) na …… seji, dne ………… in
-  Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) 
na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

AKT 
o ustanovitvi Združenja mestnih občin 

Slovenije 
I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem aktom podpisnice ustanavljajo ZDRUŽENJE MESTNIH 
OBČIN SLOVENIJE (v nadaljevanju: združenje) zaradi 
predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 
usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov.

Z aktom o ustanovitvi združenja se določijo ime in sedež 
združenja, cilji in naloge združenja, pravice, obveznosti in 
odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje 
združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja 
oziroma prenehanje članstva, organi združenja, financiranje 
združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje združenja.

II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA

2. člen
Ime združenja je: ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN 
SLOVENIJE.
Skrajšano ime združenja: ZMOS.
Sedež združenja je v Ljubljani, Mestni  trg 1.

III. CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA

3. člen
Občine ustanoviteljice ustanavljajo združenje zaradi 
predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter 
usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. 
Združenje zastopa interese slovenskih mestnih občin na 
državni in mednarodni ravni.

Združenje se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami 
doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z 
namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne 
samouprave in gospodarskih javnih služb.

Združenje opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
- izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave, 

- organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z 
uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na 
delovanju mestnih občin, 

- obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, 
državnemu svetu in vladi, 

- uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih 
občin, 

- sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih 
skupnosti, 

- oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter 
- opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov 

združenja.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZDRUŽENJA V PRAVNEM PROMETU   

4. člen
Združenje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta akt in šteje za 
ustanovljeno z dnem objave akta o ustanovitvi in statuta 
združenja ter izreka odločbe o hrambi. 

Skupščina združenja sprejme statut združenja in v njem 
podrobneje določi naloge, pravice in obveznosti, financiranje, 
sestavo, delovanje in pooblastila organov združenja, postopke 
imenovanja in druge določbe, ki so potrebne za uresničevanje 
zastavljenih ciljev in nalog združenja. 

V. ZASTOPANJE 

5. člen
Predsednik predstavlja in zastopa združenje, v njegovi 
odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANIC

6. člen
Članice so upravičene, da njihovi predstavniki volijo in so 
izvoljeni v organe združenja. Članice morajo biti seznanjene 
s programom združenja ter njegovim materialnim in finančnim 
poslovanjem.

Članice so dolžne redno plačevati članarino, spoštovani pravila 
združenja, določena s statutom, ter varovati ugled in interese 
združenja.

VII. NAČIN VČLANJEVANJA OZIROMA PRENEHANJE 
ČLANSTVA

7. člen
V združenje se prostovoljno vključujejo slovenske mestne 
občine. Članstvo se pridobi na podlagi sklepa mestnega sveta 
oziroma občinskega sveta mestne občine (v nadaljevanju: 
mestni svet). Članstvo v združenju se prične z dnem veljavnosti 
sklepa mestnega sveta.

Članstvo v združenju preneha:
- s prenehanjem mestne občine,
- z izstopom iz združenja ali
- izključitvijo, ki jo sprejme skupščina združenja.
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VIII. ORGANI ZDRUŽENJA

8. člen
Organi združenja so skupščina, predsednik in nadzorni odbor.

IX. FINANCIRANJE ZDRUŽENJA

9. člen
Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno članarino in 
dohodki iz prispevkov in dotacij. Združenje lahko pridobi tudi 
sredstva, ki se zagotavljajo v državnem proračunu.

X. NADZOR NAD POSLOVANJEM

10. člen
Nadzor nad poslovanjem izvaja nadzorni odbor, ki nadzoruje 
materialno in finančno poslovanje združenja ter namenskost in 
smotrnost porabe finančnih sredstev. 

Način izvolitve članov nadzornega odbora in določbe v zvezi z 
njegovim delovanje ureja statut združenja.

XI. PRENEHANJE

11. člen
Sklep o prenehanju združenja ter združitvi ali razdružitvi sprejme 
skupščina z dvotretjinsko večino članic. Pooblaščena oseba 
združenja v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo, 
obvesti pristojno ministrstvo o prenehanju združenja.

XII. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Akt o ustanovitvi  združenja se objavi v uradnih glasilih 
ustanoviteljic, ko ga sprejmejo vsi mestni sveti ustanoviteljic.

13. člen
Mestna občina Ljubljana kot pooblaščena članica združenja 
predloži zahtevo za hrambo Akta o ustanovitvi združenja  
pristojnemu organu ter poskrbi za objavo odločbe o hrambi, akta 
o ustanovitvi in statuta združenja v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Številka:                                                                                   
Datum:                                                                                         

Mestna občina Celje
Bojan Šrot, župan

Številka:
Datum:                                                                                        
            Mestna občina Koper

Boris Popovič, župan
                                                                                            
 Številka:
 Datum:                                                                                       
                                      Mestna občina Kranj

Damijan Perne, župan
                                                                                                 
               
Številka:
Datum:                                                                                      

Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, župan

Številka:
Datum:                                                                                          
                           Mestna občina Maribor

 Franc Kangler, župan

Številka:
Datum:   

Mestna občina Murska Sobota                                                   
                                                 Anton Štihec, župan

Številka:
Datum:   

Mestna občina Nova Gorica                                                       
                                      Mirko Brulc, župan

Številka:
Datum:                                                                                        
                          Mestna občina Novo mesto

Alojz Muhič, župan

Številka:
Datum:                                                                                         
               Mestna občina Ptuj

dr. Štefan Čelan, župan

Številka:
Datum:                                                                                      

   Mestna občina Slovenj Gradec
 Matjaž Zanoškar, župan

                                                                                                 
               
Številka: 030-04 – 0001/2009 -150                                           
Datum:   23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 86. a člena Zakona o lokalni samoupravi  
(ZLS – UPB2 – Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US in 76/2008) ter 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o članstvu v Združenju mestnih občin 

Slovenije
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep o članstvu Mestne 
občine Velenje v Združenju mestnih občin Slovenije.

II.
Sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v uradnem 
glasilu Mestne občine Velenje.

Številka: 030-04 – 0001/2009
Velenje: 23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 141. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 27. seji dne 22. 
12. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o ohranitvi statusa javnega podjetja

I.
Javno podjetje Komunalno podjetje Velenje izvajanje 
komunalnih dejavnosti, d. o. o., ohrani status javnega podjetja 
po zakonu o gospodarskih javnih službah in se ne preoblikuje v 
d.o.o. po zakonu o gospodarskih družbah. 

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

Številka:
Datum:  23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 
in 26/07) na svoji 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

SKLEP
 o menjavi zemljišč

1. člen
Mestna občina Velenje pristopi k menjavi zemljišč parc. 
št. 3268/8, gozd, v izmeri 119 m2 ter 3270/13, sadovnjak, v 
izmeri 780 m2, v skupni izmeri 899 m2, obe k.o. Velenje, ki se 
nahajata na območju PUP Gorica in sta v solastnini Maide in 
Muhidina Mušića za nepremičnino primerljive velikosti v lasti 
Mestne občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0007/2009-281 
Datum: 23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 19/08 in 14/09) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) 
na svoji 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel 

SKLEP
o uvrstitvi projekta Športni park Velenje v 

Načrt razvojnih programov za obdobje 
2010 - 2013

1. člen
Sprejme se sklep o uvrstitvi novega projekta v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2010– 2013 za projekt ŠPORTNI PARK 
VELENJE.

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

Številka: 414-04-0002/2009-540
Datum:  23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08- Odl. US, 76/08 in 79/09) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 
26/07 in 18/08) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o merilih za 

dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo 
posledic naravnih nesreč

1. člen
V 6. členu Pravilnika o merilih za dodeljevanje finančnih 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Ur. Vestnik 
MOV, št. 13/06; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni:

- tabela (višina finančne pomoči) tako, da se glasi: 
Ocenjena škoda iz 
5. �lena (EUR) 

Stanovanjska hiša 
(delež sofinanciranja 
v %) 

Gospodarsko 
poslopje in ostalo iz 
1. �lena teh meril 
(delež sofinanciranja 
v %) 

Do 1.000 0 0 
1.001 do 5.000 20 15 
5.001 do 25.000 15 12 
25.001 do 50.000 10 8 

- tretji odstavek tako, da se glasi:
»V primeru, ko vrednost ocenjene škode na objektu presega 
50.000 €, o višini pomoči, na podlagi predloga komisije, odloča 
Svet Mestne občine Velenje.«
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2. člen
V 7. členu pravilnika se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
 »Sredstva za finančno pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč se črpajo iz proračunske rezerve, programov pomoči v 
primeru naravnih nesreč, ter proračunske postavke 400223024 – Elementar – sredstva za pomoč po POPNN in PSP.«

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

Številka: 224-01-0006/2006-600
Datum:   23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08- Odl. US, 76/08 in 79/09) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte

1. člen
V 6. členu Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. Vestnik MOV, št. 15/06; v nadaljevanju: 
pravilnik) se spremeni:
- tabela pod točko b. (pomoč Mestne občine Velenje vlagatelju pri izvedbi sanacije plazu) tako, da se glasi: 

- šesti odstavek tako, da se glasi:
»V primeru, ko vrednost sanacije presega 50.000 €, o višini pomoči, na podlagi predloga komisije, odloča Svet Mestne občine 
Velenje.«

2. člen
8. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»Mestna občina Velenje bo pomagala sanirati tiste plazove, za katere bo pridobljen podroben popis del s projektantsko skico ali 
projekt za izvedbo (PZI).«

Črta se drugi odstavek. 

3. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za pomoč pri sanaciji plazu se črpajo iz proračunske rezerve, programov pomoči v primeru naravnih nesreč, ter 
proračunske postavke 400223024 – Elementar – sredstva za pomoč po POPNN in PSP.«

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

Številka: 224-01-0006/2006-600
Datum:   23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Ocenjeni stroški sanacije plazu 
po PZI 

Stanovanjska hiša  
(delež sofinanciranja MOV v %) 

Gospodarsko poslopje in ostalo 
iz 1. �lena tega pravilnika  
(delež sofinanciranja v %) 

 Fizi�ne osebe Pravne osebe Fizi�ne osebe Pravne osebe 

do 5.000 € 0 0 0 0 
5.001 € do 15.000 € 50 40 25 12,5 
15.001 € do 25.000 € 40 30 20 10 
25.0001 € do 50.000 € 30 20 15 7,5 
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V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS št. 
49/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008 in 79/2009) so:
-  Občinski svet občine Braslovče na podlagi 16. člena Statuta občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 37/1999, 55/2000 in 16/2003) na 23. seji, dne 2.12.2009,
-  Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 4/99) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 14/07, UPB- 1) na 26. seji, dne 
19.11.2009,
-  Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/2008) 
in 57. člena Statuta občine Ljubno (Uradni list RS, št.  33/2007) na 23. seji, dne 
3.12.2009,  
-  Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999) in 17. člena Statuta občine Luče (Uradni list 
RS, 103/2007) na 17. seji, dne 3.12.2009,
-  Občinski svet občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji, dne 7.12.2009,
-  Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999) in 16. člena Statuta občine Nazarje 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji, dne 
15.12.2009,
-  Občinski svet občine Polzela na podlagi 30. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Polzela (Uradni list RS, št. 1/2009) 
in 16. člena Statuta občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/2007) na 19. seji, dne 
15.12.2009,
-  Občinski svet občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 81/2006) na 28. seji, dne 17.12.2009,
-  Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 26/2007) in 16. člena Statuta občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 11/2007), na 28. seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 4/2009) in 16. člena Statuta občine Solčava (Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. 
seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2001) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006) na 23. seji, dne 22.12.2009,
-  Občinski svet  občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta občine Šoštanj 
(UPB - 2, Uradni list občine Šoštanj, št. 14/2008) 28. na seji, dne 21.12.2009,
-  Občinski svet občine Tabor na podlagi 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni 
list RS, št. 120/2006), na 24. seji, dne 21.12.2009, 
-  Občinski svet občine Vransko na podlagi  6. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/1999 
in 18/2009) in 16. člena Statuta občine Vransko  (Uradni list RS, št. 24/1999 in 
38/2002) na 21. seji, dne 15.12.2009 in
-  Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na 27. seji, dne 22.12.2009, sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 

okolja«

I. Splošne določbe

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave z 
imenom: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v 
nadaljevanju: skupna uprava), nadalje se določi sedež skupne 
uprave, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

2. člen 
(1)  Skupna uprava bo opravljala naloge iz področja medobčinske 
inšpekcije in medobčinskega redarstva za naslednje občine 
ustanoviteljice:

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, 
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica 
ob Savinji, 
Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno 
ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, 
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

(2) Skupna uprava bo tudi opravljala del nalog iz področja 
varstva okolja za naslednje občine ustanoviteljice:     
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj  in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 
1, 3320 Velenje. Skupna uprava ima lahko prostore tudi na 
dislocirani enoti.
        
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja«, v spodnji polovici zunanjega roba 
pa je umeščen polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V 
sredini žiga je odtisnjen znak skupne uprave.  

4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb 
in dopolnitev tega odloka ter       zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni 
občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, 
sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt 
skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve 
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne 
uprave.

II. Naloge in organizacija dela

5. člen
Skupna uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
1. Medobčinske inšpekcije, 
2. Medobčinskega redarstva in 
3. Varstva okolja.

6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne 
naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih  služb in sicer:
1. Medobčinska inšpekcija opravlja naloge občinske 

inšpekcije,
2. Medobčinsko redarstvo opravlja naloge občinskega 

redarstva,
3. Varstvo okolja opravlja naloge zagotavljanja in izvajanja 

javnih služb: 
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- Pripravlja program ozaveščanja in sodeluje pri pripravi 
odlokov in tehničnih pravilnikov ter oblikovanja cen storitev 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki in skozi akte 
in program izvajalca zagotavlja, da se v okviru teh služb 
opravlja ločeno zbiranje frakcij;

- Opravlja vse potrebne naloge v zvezi z zbiranjem, prevozom 
in odlaganjem odpadkov;

- Sodeluje z občinsko inšpekcijo pri programu sanacije divjih 
odlagališč;

- Zagotavlja delovanje in vzdrževanje informacijskega 
sistema za področje zraka in posreduje podatke Ministrstvu 
za potrebe informacijskega sistema okolja; 

- Opravlja naloge spremljanja in nadzora kvalitete zraka za 
potrebe obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v 
primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku. 

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta 
prekrškovna organa občin ustanoviteljic skupne uprave. 

(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in 
medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni   postopek in 
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z 
občinskimi predpisi. Občinski predpisi, ki vsebujejo pooblastila 
uradnih oseb prekrškovnega organa, so objavljeni na spletni 
strani posamezne občine ustanoviteljice. 

(3)  Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so 
prihodek proračuna občine, na območju    katere je bil prekršek 
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati 
po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor 
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo 
župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih 
uslužbencih. 
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in 
medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin 
ustanoviteljic ter varstva okolja.

(3) Vodja  skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(4) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.

(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje 
skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.

10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice 
županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne 
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne 
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci 
sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic oziroma  vodja skupne uprave na podlagi 
njihovega pisnega  pooblastila.

12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo 
župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.

III. Sredstva za delo

13. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine 
ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:   
Občina Braslovče                                        3%
Občina Gornji Grad                                     1%
Občina Ljubno                                             1%
Občina Luče                                                1%
Občina Mozirje                                 2%
Občina Nazarje                                1%
Občina Polzela                                             2%
Občina Prebold                                1%
Občina Rečica ob Savinji                 1%
Občina Solčava                                            1%
Občina Šmartno ob Paki                   2%
Občina Šoštanj                               10%
Občina Tabor                                                1%
Občina Vransko                             1%
Mestna občina Velenje                               72%.

(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in 
dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za 
obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine 
določijo v novem razmerju:
- v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela 

posameznih občin ustanoviteljic, 
- če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,
- ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja 
občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež. 
Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

(4)  Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. 
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14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen 
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava 
sedež. 

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno 
upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim 
proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje 
uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti, določenih z odlokom.

17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko 
izjavo, o kateri izda občinski svet  ugotovitveni sklep, ki se 
pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in 
dogovora iz 16. člena odloka. 

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 
morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
                                                           
V. Prehodne in končne določbe

18. člen
(1) Skupna uprava nadaljuje s svojim delom nemoteno naprej, 
razen na področju varstva okolja, ki začne z delom, ko občine 
ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina 
ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, 
vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom služba za varstvo 
okolja, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene 
v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se 
opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka 
prevzame skupna uprava.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe 
v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi 
ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, 
zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede 
na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine 
ustanoviteljice.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007 in 22/2008, 
Uradni list RS, št. 109/2005, 60/2007 in 19/2009, Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 9/2003, 13/2005, 17/2007 
in 20/2008, Uradni list RS, št, 64/2007 in 14/2009, Uradni list 
RS, št, 64/2007 in 14/2009,  Uradni list RS, št, 64/2007 in 
14/2009, Uradni list RS, št. 89/2008 in 3/2009, Uradni List RS, 
št. 71/2007 in 17/2009, Uradni list RS, št. 101/2007, Uradni list 
RS, št. 111/08, Uradni vestnik MO Velenje 15/2007 in 04/2009, 
Uradni list občine Šoštanj, št. 8/2007 in 1/2009, Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 12/2003, 12/2005, 13/2005, 28/2007 
in 20/2008, Uradni list RS, št. 103/2007 in 28/2009).  

20. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi 
zadnje od občin ustanoviteljic.    

Številka: 032-03/2009 
Braslovče, dne: 2.12.2009      

Občinski svet Občine Braslovče
 Župan Marko Balant, s.r.

Številka: 032-0001/2009
Gornji Grad, dne: 19.11.2009    

Občinski svet Občine Gornji Grad 
 Župan Stanko Ogradi, s.r.

Številka: 007-9/2009
Ljubno, dne: 3.12.2009     

Občinski svet Občine Ljubno
 Županja Anka Rakun

Številka: 007-11/2009 
Luče, dne: 3.12.2009       
  Občinski svet Občine Luče
 Župan Ciril Rosc

Številka: 007-0010/2009
Mozirje, dne: 7.12.2009   

Občinski svet Občine Mozirje
 Župan Ivan Suhoveršnik

Številka: 032-001/2006-2010-24             
Nazarje, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Nazarje
 Župan Ivan Purnat

Številka: 061-5/2009-1 
Polzela, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Polzela
 Župan Ljubo Žnidar

Številka: 032-1/2009
Prebold, dne: 17.12.2009   

Občinski svet Občine Prebold 
 Župan Vinko Debelak
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Številka: 007-0001/2009-10
Rečica ob Savinji, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
 Župan Vincenc Jeraj

Številka: 034-0003/2009-1
Solčava, dne: 18.12.2009  

Občinski svet Občine Solčava
 Župan Alojz Lipnik

Številka: 015-03-001/2009   
Šmartno ob Paki, dne: 22.12.2009  

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki  
 Župan Alojz Podgoršek

Številka: 03203-2/2009
Šoštanj, dne: 21.12.2009   

Občinski svet Občine Šoštanj
 Župan Darko Menih

Številka: 03201-Ir24/2009
Tabor, dne: 21.12.2009  

Občinski svet Občine Tabor
 Župan Vilko Jazbinšek

Številka: 0611/2009
Vransko, dne: 15.12.2009  

Občinski svet Občine Vransko
 Župan Franc Sušnik

Številka: 015-02-0006/2009-690
Velenje, dne: 22.12.2009  

  Občinski svet Mestne občine Velenje
    Župan Srečko Meh, s.r. 

V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni 
list RS št. 49/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008 in 79/2009) so:
- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo ZSO, št. 4/99) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo ZSO št. 14/07, UPB-1) na 27. seji, dne 17.12.2009,
-    Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/2008) in 57. člena 
Statuta občine Ljubno (Uradni list RS, št.  33/2007) na 23. seji, dne 3.12.2009, 
-  Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 2/1999) in 16. 
člena Statuta občine Luče (Uradni list RS, 103/2007) na 18. seji, dne 23.12.2009,
- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji, dne 7.12.2009,
- Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Nazarje (Uradno 
glasilo ZSO, št. 3/1999) in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno 
glasilo ZSO, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji, dne 15.12.2009,
- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 26/2007) in 16. člena Statuta občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/2007), na 28. seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo 
ZSO, št. 4/2009) in 16. člena Statuta občine Solčava (Uradno glasilo 
ZSO, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. seji, dne 18.12.2009, 
- Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 11/2001) in 16. člena Statuta občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) na 23. seji, dne 22.12.2009 in
-  Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na 27. seji, dne 22.12.2009, sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA 

REGIJE«
I. Splošne določbe

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave 
z imenom Urad za okolje in prostor SAŠA regije, ki je oblikovan 
znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
skupna uprava), določi njegov sedež, delovno področje, vodenje 
ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. 

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in 
v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji, 
Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
ustanovijo  skupno upravo Urad za okolje in prostor SAŠA regije 
za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
-Prostorskega načrtovanja in urejanja okolja. 

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje 

(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
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robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »Urad za okolje in prostor 
SAŠA regije«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen 
polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je 
odtisnjen znak skupne uprave.

4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev 
za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, 
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež 
po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic 
imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave in sprejme kadrovski 
načrt. 

(3) Župani sprejmejo program dela in finančni načrt skupne 
uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.

II. Naloge in organizacija dela  

5. člen
(1) Skupna uprava v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora 
in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora 
v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega 
načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo 
režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe 
naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in 
usmeritev za urejanje prostora v občini ob   upoštevanju državnih 
usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
- predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje 
prostora na območju občine;
- načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
- izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih 
prostorskih aktov;
- vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in 
opremljanja zemljišč;
 -vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
- izdajo potrdil, soglasij, mnenj
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za 
zakonitost in red v prostoru;
- pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 
prostora.

(3) Skupna uprava opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka 
tega člena tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah 
urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v 
prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na 
skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske 
in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve 
v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne 
dediščine.

(4) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 

katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada 
oziroma, za katero izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor 
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V 
primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

7. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po 
predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic v 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih. 

(2) Vodja  skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(3) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali 
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in 
najmanj 6 let delovnih izkušenj. 

(4) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje 
skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.

8. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice 
županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne 
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

9. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne 
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci 
sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem 
mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic oz. vodja skupne 
uprave na podlagi njihovega pisnega  pooblastila.

10. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po 
predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic.

III. Sredstva za delo

11. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine 
ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:
Občina Gornji Grad                                     15 %
Občina Ljubno                                               8 %
Občina Luče                                                  7 %
Občina Mozirje                                            15 %
Občina Nazarje                                              9 %
Občina Rečica ob Savinji                               7 %
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Občina Solčava                                              7 %
Občina Šmartno ob Paki                                7 %
Mestna občina Velenje                                 25 %.

(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in dela 
za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za 
obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine 
določijo v novem razmerju:
- v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela 

posameznih občin ustanoviteljic, 
- če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,
- ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja občina 
ustanoviteljica, v kateri ima sedež. 
Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

(4)  Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje.

12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne 
uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno 
upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim 
proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

14. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način 
izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, 
določenih z odlokom.

15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko 
izjavo, o kateri izda občinski svet  ugotovitveni sklep, ki se pošlje 
vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse 
obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora 
iz 14. člena odloka. 

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 

morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
                                                           
V. Prehodne in končne določbe

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje 
in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo ZSO, št. 15/2004 in 
13/2008, Uradni list RS, št. 27/2005 in 67/2008, Uradno glasilo 
ZSO, št. 13/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 45/2008, Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 21/2004 in 9/2008, Uradno glasilo ZSO, 
št. 14/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 136/2004 in 83/2008, 
Uradni list RS, št. 11/2005 in 1/2009, Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 20/2004 in 8/2008).

17. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi 
zadnje od občin ustanoviteljic.    

Številka: 032-0002/2009
Gornji Grad, dne: 17.12.2009    
       Občinski svet Občine Gornji Grad 
 Župan Stanko Ogradi

Številka: 007-10/2009  
Ljubno, dne:  3.12.2009     
                            Občinski svet Občine Ljubno
 Županja Anka Rakun

Številka: 007-13/2009   
Luče, dne:  23.12.2009         
 Občinski svet Občine Luče
 Župan Ciril Rosc

Številka: 007-0011/2009
Mozirje, dne:  7.12.2009 

Občinski svet Občine Mozirje
 Župan Ivan Suhoveršnik

Številka: 032-001/2006-2010-24
Nazarje, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Nazarje
 Župan Ivan Purnat

Številka: 007-0001/2009-11
Rečica ob Savinji, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
 Župan Vincenc Jeraj

Številka: 034-0004/2009-1
Solčava, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Solčava
 Župan Alojz Lipnik

Številka: 015-03-002/2009
Šmartno ob Paki, dne: 22.12.2009 

Občinski svet Občine Šmartno ob  Paki  
Župan Alojz Podgoršek

Številka: 015-02-0008/2004-101
Velenje, dne: 22.12.2009 

Občinski svet Mestne občine Velene
Župan Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS 33/07 in 70/08 - ZVO – 1 B), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
– ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08 –odl.US, 76/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/06, 
26/07 in 18/08), 24. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 08/09), 17.člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7., in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s 

kanalizacijo za odvod prečiščene odpadne in  padavinske vode na območju zahodnega dela  
Podgorja  v Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo kanalizacije za odvod prečiščene odpadne in padavinske 
vode na območju zahodnega dela Podgorja v Velenju (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo Komunalno podjetje 
Velenje d.o.o. septembra 2009.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje gospodarske 
javne infrastrukture, ki jo predstavlja kanalizacija za odvajanje prečiščene komunalne odpadne in padavinske vode, s pogoji 
priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je: 
-  podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo
-  podlaga za odmero komunalnega prispevka 

4. člen
(podatki o območju opremljanja)

Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na projektu » Idejne zasnove poteka kanalizacije v naselju 
Podgorje«, izdelovalca Komunalno podjetje Velenje št. 03/PR/2009. 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

5. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obravnavano območje je komunalno delno že opremljeno s cestno, vodovodno in električno infrastrukturo. 

6. člen
(predvidena komunalna oprema)

Območje se bo opremili s sistemom kanalov in jarkov za odvod prečiščene odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in 
odvajanje padavinske vode iz streh, dvorišč in drenaž.

V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, 
se obračunska območja  razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskim območju, na katerega se 
objekt priključuje.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije v gradnji komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka (Priloga 
1)
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Obračunsko območje za obstoječo infrastrukturo je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano 
komunalno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje Podgorja  se nahaja v enem obračunskem 
območju za infrastrukturne objekte : ceste (CE_2), vodovod (VO_ 5 ) , javne, zelene in odprte površine (JZ_2) in površine za ravnanje 
z odpadki ( RO_1) ter zajema le eno geografsko in funkcionalno zaokroženo območje, kar izhaja iz krov, nega dokumenta : Odlok 
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine 
Velenje( Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Skupna površina območja opremljanja z javno kanalizacijo zajema 143.000 m2 veliko zemljišče. Površina, namenjena gradnji 
objektov  je za območje 1 = 24.680 m2 in za območje 2 =  5.600 m2 . 

Površina stavbnih parcel za obstoječe objekte je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: površina stavbnih parcel za obstoječe objekte 

objekt št. parcele k.o.  
parcela v 

m2

Podgorje 12 a 340/4 586 
Podgorje 13 341/1 1000 
Podgorje 11 318 1000 
Podgorje 10 297/3 258 
Podgorje 9 294/2 1000 
Podgorje 9a 295 232 
Podgorje 8 282/2 1000 
Podgorje 7a 237/3 1000 
Podgorje 8a 247/2 413 
Podgorje 7 230/2 446 
Podgorje 6b 227 894 
Podgorje 6a 229/3 275 
Podgorje 6 221/1 911 

Podgorje 5a 201/2 1000 
Podgorje 5 198/1 1000 
Podgorje 18 203/1 600 
Podgorje 16 218 527 
Podgorje 219/2,219/1 500 
Podgorje 203/1,203/2 500 
Podgorje 14 a 232/6,226 315 
Podgorje 14  233/2 900 
Podgorje 14  240/2 792 
Podgorje 19 165/2 845 
Podgorje 3 a 171/6 98 
Podgorje 3  171/5 202 
Podgorje 21 102/1 259 
Podgorje 21 957/1 1000 
Podgorje 14 a 208/2 500 
Podgorje 15 214 500 
Podgorje 17 209 1000 
Podgorje 20 163/2 746 
Podgorje 20 160/2 919 
Podgorje 9a 295 232 
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Neto tlorisna površina stavb znaša  2.000 m2, neto tlorisna površina obstoje�ih objektov je prikazana v 
tabeli 2.  

Tabela 2: prikaz neto tlorisnih površin ( v nadaljevanju NTP) obstoje�ih objektov  

objekt št. parcele k.o.  NTP v m2 

Podgorje 12 a 340/4 114,9 
Podgorje 13 341/1 105,1 
Podgorje 11 318 149,2 
Podgorje 10 297/3 121,7 
Podgorje 9 294/2 85,7 
Podgorje 9a 295 138 
Podgorje 8 282/2 176 
Podgorje 7a 237/3 155 
Podgorje 8a 247/2 146,8 
Podgorje 7 230/2 94,3 
Podgorje 6b 227 157,5 
Podgorje 6a 229/3 125,7 
Podgorje 6 221/1 84,7 
Podgorje 5a 201/2 180,5 
Podgorje 5 198/1 174,7 
Podgorje 18 203/1 113,9 
Podgorje 16 218 122,9 
Podgorje 219/2,219/1 159,2 
Podgorje 203/1,203/2 150 
Podgorje 14 a 232/6,226 523 
Podgorje 14  233/2 134,6 
Podgorje 14  240/2 302,2 
Podgorje 19 165/2 124,7 
Podgorje 3 a 171/6 137 
Podgorje 3  171/5 137,4 
Podgorje 21 102/1 136,5 
Podgorje 21 957/1 189,1 
Podgorje 14 a 208/2 181,1 
Podgorje 15 214 150 
Podgorje 17 209 169,6 
Podgorje 20 163/2 148,8 
Podgorje 20 160/2 132,1 
Podgorje 9a 295 138 

8. �len 
(skupni stroški investicije) 

Skupni stroški investicije (Sij) 

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obra�unskem obmo�ju.  
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Podgorje 21 102/1 136,5 
Podgorje 21 957/1 189,1 
Podgorje 14 a 208/2 181,1 
Podgorje 15 214 150 
Podgorje 17 209 169,6 
Podgorje 20 163/2 148,8 
Podgorje 20 160/2 132,1 
Podgorje 9a 295 138 

8. �len 
(skupni stroški investicije) 

Skupni stroški investicije (Sij) 

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obra�unskem obmo�ju.  

Skupni stroški investicije, ki se upoštevajo v programu opremljanja, so prikazani v  tabeli 3. 

Tabela 3: Skupni stroški investicije (kanalizacijsko omrežje) 

    vrednost brez DDV  vrednost z DDV 
    € € 
1. Projektna dokumentacija 20.000 24.000
2. Kanalizacija obmo�ja 1 238.958 286.750
3. Kanalizacija obmo�ja 2 32.833 39.400
4. Kanalizacija obmo�ja 3 25.500 30.600

5. 
Nadzor, inženiring, oddaja 
del 20.000 24.000

  SKUPAJ 337.291 404.749

9. �len 
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture so zagotovljena iz prora�una Mestne ob�ine 
Velenje v višini 236.650 €, in komunalnega prispevka, ki ga bodo pla�ali zavezanci na obmo�ju 
opremljanja v višini 94.650 €. 
Investitor zagotavlja finan�na sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture. 

10. �len 
(Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture) 

Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture (OSij) 
Obra�unski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih 
s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive zavezance. Za dolo�eno obra�unsko obmo�je se 
obra�unski stroški izra�unajo tako, da se skupne stroške komunalne opreme zmanjša za ostale vire 
financiranja. 

Obra�unski stroški opremljanja obra�unskega obmo�ja s komunalno opremo kanalizacijsko omrežje 
znašajo 94.230  €. 
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11. �len 
(terminski plan) 

Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2009, investicija je predvidna  v letu 2010. 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

12. �len 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,5 : 0,5  
Faktor dejavnost j za  stanovanjske objekte 1, za ostale objekte je faktor od 0,7 do 1,3. 

Tabela 2: faktor dejavnost za ostale objekte: 

Klasifik. št. 
(CC-SI) 

Vrsta objektov Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3 
1242 Garažne stavbe 0,7 
125 
230 

Industrijske stavbe 
Kompleksni industrijski objekti  

0,8 
0,8 

126 
127 

Stavbe splošnega družbenega pomena 
Druge nestanovanjske stavbe 

0,8 
0,8 

21 
22 

Objekti transportne infrastrukture 
Cevovodi, komun. omrežja in elektroenergetski vodi 

/ 
/ 

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as 0,7 
 Enostavni objekti 0,7 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 

13. �len 
(prera�un stroškov na površino stavbnih zemljiš� oziroma neto tlorisno površino za predvideno 

kanalizacijo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov za kanalizacijo za odvajanje padavinske  vode na obra�unskem obmo�ju znašajo:  

Tabela 4: obra�unski stroški na enoto za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode 

Infrastruktura Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2) 
Kanalizacija za odvod padavinske  vode – obmo�je 1 3,32 14.63
 Kanalizacija za odvod padavinske  vode – obmo�je 2 2,19 8,19

14. �len 
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za obstoje�o komunalno infrastrukturo) 

Ob�ina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoje�o komunalno infrastrukturo, za katero so bile v 
programu opremljanja dolo�ene podlage, ki predvidevajo izra�un komunalnega prispevka za primarno in 
magistralno kanalizacijsko omrežje v obra�unskem obmo�ju KA_1. 
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Tako izra�unani obra�unski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoje�e infrastrukture znašajo: 

Tabela 4: obra�unski stroški na enoto za obstoje�o infrastrukturo 

Obra�unsko obmo�je 
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a 

Stroški na m2 neto tlorisne 
površine objekta 

KA_1 1,1493 EUR 3,0320 EUR 

15. �len 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
Obra�unski stroški za obstoje�o infrastrukturo so upoštevani na dan 31.12.2008. 

16. �len 
(izra�un komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo in ob upoštevanju podlag za 
odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja dolo�a za investicijo obra�unskih stroškov v 
predvideno komunalno infrastrukturo in obra�unskih nadomestitvenih stroškov za obstoje�o komunalno 
infrastrukturo. 

Izra�un komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izra�una po naslednji formuli: 
KP (i) = (Aparcela  �  Cp1  �  Dp) +  (Kdejavnost � Atlorisna �  Ct1 �  Dt) 

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o 
na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja 
objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih komunalnih prispevkov za predvideno komunalno 
infrastrukturo in  znaša 3,32  EUR/m2 za parcele oz. 14,63  EUR/m2  za neto tlorisne površine za 
obmo�je 1 in znaša 2,19  EUR/m2 za parcele oz. 8,19  EUR/m2  za obmo�je 2. 

Zavezancem, ki so lastniki obstoje�ih stavb na obmo�ju opremljanja bo odlo�ba za pla�ilo komunalnega 
prispevka vro�ena po uradni dolžnosti. 

V. POSTOPEK ODMERE 

17. �len 
Odlo�bo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero 
komunalnega prispevka predloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali na 
podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni 
dolžnosti. 

18. �len 
(obro�no pla�evanje 

Pla�ilo komunalnega prispevka lahko zavezanec poravna v enkratnem znesku oziroma v najve� 5. 
zaporednih mese�nih obrokih. Zavezanec mora za obro�no pla�ilo podati vlogo najkasneje v roku 8 dni 
od izdaje odlo�be. 

19. �len 
S pla�ilom odmerjenega komunalnega prispevka ob�ina zagotavlja zavezancu priklju�itev na komunalno 
infrastrukturo v skladu s tehni�nimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne infrastrukture. 
Gradnjo priklju�kov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik 
objekta, ki ga priklju�uje. 
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Priključevanje bo možno, ko je komunalni prispevek v celoti 
poravnan.

VI. KONČNE DOLOČBE

20. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na 
sedežu Mestne občine Velenje.  

21. člen
(veljavnost)

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

Številka: 352-05-0009/2007-670
Datum:  23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur.l.RS 33/07 in 70/08 - ZVO – 1 B), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi – ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08 –odl.US, 76/08), 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), 24. člen Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 08/09), 17.člena Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7., in 8. 
člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/07), na 27. seji dne 22. 12. 2009, sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za gradnjo vodovoda 

Vodončnik – Paka v Velenju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo vodovoda Vodončnik -  Paka  (v nadaljevanju: 
program opremljanja), ki ga je izdelalo Komunalno podjetje 
Velenje d.o.o. septembra 2009.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in 
omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo predstavlja kanalizacija 
za odvajanje komunalne odpadne vode, s pogoji priključevanja 
nanjo ter določijo tehnični pogoji in finančna konstrukcija 
opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne 

infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno 

infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka

- grafične priloge

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je: 
 -  podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno 

infrastrukturo
 -  podlaga za odmero komunalnega prispevka 

4. člen
(podatki o območju opremljanja)

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje dela zaselka 
Paka pri Velenju vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme, na katero se bo 

predvidena oprema navezovala;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme 

na obravnavanem  območju
– obračunsko območje
– obračunske stroške opremljanja
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 

parcele in na neto tlorisno površino objekta 
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka

Program opremljanja obravnava gradnjo vodovodnega 
omrežja.

5. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
–  se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe 

komunalne opreme;
–  se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba 

predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je 
predvidena v tekočem ali naslednjem letu;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem spreminja 
namembnost objekta;

–  izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje 
neto tlorisno površino objekta.

6. člen
(podatki o območju opremljanja)

Obračunsko območje je območje stavbnih zemljišč zaselka 
Paka pri Velenju ob glavni cesti Velenje – Dolič, območje 
kamnoloma Paka in območje ob javni poti Grabnar – Bošnjak.

7. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka 
temelji na projektu » Obnova transportnega vodovodnega 
cevovoda in izgradnji vodovodnega omrežja Vodončnik – Paka, 
komunalno podjetje Velenje št. 10-VO/08-PZI«, » rekonstrukcija 
ceste Vodončnik – Paka, Komunalno podjetje Velenje št. 40-
CE/07-PZI« in  »Ureditev komunalne in prometne infrastrukture 
v sklopu vaškega jedra Paka pri Velenju, Komunalno podjetje 
Velenje DIIP2/09«.

Na območje opremljanja je predvidena gradnja vodovodnega 
omrežja in rekonstrukcija ceste.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

8. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Obravnavano območje je komunalno opremljeno s cesto, 



23. december 2009 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 25-2009 / stran 21

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

javnimi, zelenimi in odprtimi površinami, površinami za ravnanje z odpadki  in elektro omrežjem. 

Obračunsko območje  za posamezno  komunalno opremo so:
- ceste: obračunsko območje CE_2
- javne  odprte in zelene površine: obračunsko območje JZ_2
- površine za ravnanje z odpadki: obračunsko območje RO_1

9. člen
(predvidena komunalna oprema)

Predvidena je gradnja javnega vodovodnega omrežja. Situacija je priloga št. 3.

V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne 
opreme, se obračunska območja  razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskim območju, na 
katerega se objekt priključuje.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
(obračunsko območje investicije)

Obračunsko območje investicije v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka (Priloga 2)

Obračunsko območje za obstoječo infrastrukturo je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano 
komunalno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje se nahaja v enem obračunskem območju za 
infrastrukturne objekte : vodovod (VO_9) ter zajema le eno geografsko in funkcionalno zaokroženo območje, kar izhaja iz krovnega 
dokumenta : Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje mestne občine Velenje( Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 13/2007).

Skupna površina območja opremljanja z javnim vodovodom zajema 60.000 m2 veliko zemljišče. Površina, namenjena gradnji 
objektov  je 8.500 m2. Površina stavbnih parcel za obstoječe objekte je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: površina stavbnih parcel za obstoječe objekte 

objekt velikost parcele v m2

Paka pri Velenju 63 , LKK 1000
Paka pri Velenju 63 463
Paka pri Velenju 67 181
Paka pri Velenju 66 339
Paka pri Velenju 64 1325
Paka pri Velenju 65 913
Paka pri Velenju 68 456
Paka pri Velenju 69 881
Kamnolom 1000

Neto tlorisna površina stavb znaša  3.000 m2, neto tlorisna površina obstoje�ih objektov je prikazana v 
tabeli 2. 

Tabela 2: prikaz neto tlorisnih površin ( v nadaljevanju NTP) obstoje�ih objektov  

objekt Neto tlorisna velikost (NTP) m2

Paka pri Velenju 63, LKK 515,3
Paka pri Velenju 63 235,1
Paka pri Velenju 67 124,3
Paka pri Velenju 66 144,5
Paka pri Velenju 64 249,7
Paka pri Velenju 65 147,9
Paka pri Velenju 68 628,8
Paka pri Velenju 69 251,9
Kamnolom 262,3
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11. člen
(skupni stroški investicije)

Skupni stroški investicije (Sij)

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na 
obračunskem območju. 

Skupni stroški (vrednosti investicije), ki se upoštevajo v programu opremljanja, so prikazani v tabeli 3: 

Tabela 3:Skupni stroški investicije:

  Opis del 
Vrednost v 
€ brez DDV

Vrednost 
v € z DDV 

1. Projektna dokumentacija 15.000 18.000
2. Vodovod Vodon�nik 99.492 119.390
3. Transportni cevovod 41.484 49.781
4. Rekonstrukcija ceste 224.462 269.354
5. Urbana oprema 16.000 19.200
6. Nadzor, inženiring, oddaja del 12.000 14.400
  SKUPAJ 408.438 490.126

12. �len 
(financiranje predvidene investicije) 

Finan�na sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture se zagotavljajo ena iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 207.948 €, prora�una Mestne ob�ine Velenje v viši ni 
246.178 € in komunalnega prispevka v višini 36.000 €. 

Investitor zagotavlja finan�na sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture. 

13. �len 
(Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture) 

Obra�unski stroški predvidene komunalne infrastrukture (OSij) 
Obra�unski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, 
zbranih s pla�ili komunalnih prispevkov in bremenijo dolo�ljive zavezance. Za dolo�eno obra�unsko 
obmo�je se obra�unski stroški izra�unajo tako, da se skupne stroške komunalne opreme zmanjša za 
ostale vire financiranja. 

Obra�unski stroški opremljanja obra�unskega obmo�ja s komunalno opremo kanalizacijsko omrežje 
znašajo 36.000 €. 

14. �len 
(terminski plan) 

Izgradnja komunalne opreme na obmo�ju Vodon�nik – Paka bo potekala po terminskem planu , 
prikazanem v tabeli 4. Terminski plan vklju�uje obnovo transportnega cevovoda, in rekonstrukcijo 
ceste JP Grabnar – Bošnjak. 
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17. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)

Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja 
določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka za primarno in magistralno vodovodno omrežje v obračunskem 
območju VO_9 1.

Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:

Opis del 2009 2010 2011 
Projekti          

Razpis za izbiro 
izvajalca 

           

Izvedba del         

Uporabno dovoljenje           

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

15. �len 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka dolo�a, da je razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine  Dpi : Dti = 0,5 : 0,5  
Faktor dejavnost j za  stanovanjske objekte 1, za ostale objekte je faktor od 0,7 do 1,3. 

Tabela 2: faktor dejavnost za ostale objekte: 

Klasifik. št. 
(CC-SI) 

Vrsta objektov Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

121 Gostinske stavbe 1,1 
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3 
1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3 
1242 Garažne stavbe 0,7 
125 
230 

Industrijske stavbe 
Kompleksni industrijski objekti  

0,8 
0,8 

126 
127 

Stavbe splošnega družbenega pomena 
Druge nestanovanjske stavbe 

0,8 
0,8 

21 
22 

Objekti transportne infrastrukture 
Cevovodi, komun. omrežja in elektroenergetski vodi 

/ 
/ 

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as 0,7 
 Enostavni objekti 0,7 

Olajšave  za zavezance niso predvidne. 

16. �len 
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka 

za investicijo v predvideno kanalizacijo) 

Obra�unski stroški investicije iz 8. �lena odloka prera�unani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode na obra�unskem obmo�ju 
znašajo:  

Tabela 3: obra�unski stroški na enoto za kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode 

Infrastruktura Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2) 
 Vodovod  4,24 12,00
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VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(dostop do podatkov )

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Velenje.  

23. člen
(veljavnost)

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

Številka: 352-11-0012/2009-670
Datum:   23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Tabela 4: obra�unski stroški na enoto za obstoje�o infrastrukturo 

Obra�unsko obmo�je 
magistralnih in primarnih vodov 

Stroški na m2 stavbnega 
zemljiš�a 

Stroški na m2neto tlorisne 
površine objekta 

VO-9 0 0 

18. �len 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povpre�nega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
Obra�unski stroški za obstoje�o infrastrukturo so upoštevani na dan 31.12.2008. 

19. �len 
(izra�un komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se za vodovodno omrežje ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega 
prispevka iz programa opremljanja dolo�a za investicijo obra�unskih stroškov v predvideno komunalno 
infrastrukturo. 

Izra�un komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izra�una po naslednji formuli: 
KP (i) = (Aparcela  �  Cp1  �  Dp) +  (Kdejavnost � Atlorisna �  Ct1 �  Dt) 

Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o 
na�inu izra�una komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni 
investitorja objektov na obmo�ju opremljanja kot vsota izra�unanih komunalnih prispevkov za 
predvideno in obstoje�o komunalno infrastrukturo in  znaša 4,24 EUR/m2 za parcele oz. 12,00 EUR/m2  
za neto tlorisne površine. 

Zavezancem, ki so lastniki obstoje�ih stavb na obmo�ju opremljanja bo odlo�ba za pla�ilo 
komunalnega prispevka vro�ena po uradni dolžnosti. 

V. POSTOPEK ODMERE 

20. �len 
Odlo�bo o odmeri komunalnega prispevka izda pristojni organ na zahtevo zavezanca, ki vlogi za 
odmero komunalnega prispevka predloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali na podlagi obvestila upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ali po uradni dolžnosti. 

21. �len 
S pla�ilom odmerjenega komunalnega prispevka ob�ina zagotavlja zavezancu priklju�itev na 
komunalno infrastrukturo v skladu s tehni�nimi rešitvami upravljavca posamezne komunalne 
infrastrukture. 
Gradnjo priklju�kov na objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma 
lastnik objekta, ki ga priklju�uje. 
Priklju�evanje bo možno, ko je komunalni prispevek v celoti poravnan. 
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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) na na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 

celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št. 8/91, 9/93 ter Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje št. 1/02, 5/03, 19/04, 20/05, 24/07, 3/08 in 11/08 (v nadaljevanju kratko: odlok o PUP).

2. člen
V 1. členu odloka o PUP se črta prvi odstavek, ki se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(PUP 03). Sestavni del odloka o PUP 03 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za območje 
planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Paka in Bevče (PUP 03), ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje, številka projekta: 350-03-0005/2001-300/KD, oktobra 2009.«

3. člen
(1) V 2. členu odloka o PUP se v prvem stavku črta beseda »Začasni«.

(2) V 2. členu odloka o PUP se v celoti črta drugi, zadnji odstavek.

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

»Planska celota 03, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja, vsa v KS Plešivec, KS 
Cirkovce, KS Paka in KS Bevče. 

Oznaka območja               Prevladajoča namembnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ureditvena območja naselja Plešivec
S3/1a, b, c, d, e       stanovanjska    

Ureditvena območja naselja Škalske Cirkovce
S3/2a, b, c       stanovanjska    

Ureditvena območje naselij Paka, Loke in Lopatnik
S3/3a, b, c, d, e, f, g      stanovanjska 
     
Ureditvena območja naselja Bevče
S3/4        stanovanjska 
   
Ureditveno območje naselja Lipje 5
S3/5        stanovanjska 
     
Ureditvena območja naselja Paški Kozjak
V3/1a, b, c       stanovanjska, 
        počitniški objekti; 
Ureditveno območje kamnoloma Paka
E3/1         pridobivanje 
        mineralnih surovin 
Druga ureditvena območja – kmetijska
K3/1a, b, c       kmetijska, gozd            
K3/2a, b, c, d, e, f       kmetijska                                         
K3/3        kmetijska    
K3/4a, b        kmetijska, gozd            
K3/5        kmetijska   
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K3/6a, b        kmetijska   
K3/7        kmetijska, gozd  
K3/8        kmetijska   
K3/9a, b, c       kmetijska, gozd  
K3/10        kmetijska    
K3/11        kmetijska    
K3/12        kmetijska    
K3/13a, b, c, d       kmetijska    

Druga ureditvena območja – gozd
G3/1        gozd, kmetijska            
G3/2a, b        gozd    
G3/3a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/4a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/5a, b, c       gozd, kmetijska            
G3/6a, b, c       gozd              
G3/7a, b, c, d, e       gozd              
G3/8        gozd, kmetijska            
G3/9a, b        gozd              
G3/10        gozd    
G3/11        gozd     

Druga ureditvena območja – infrastruktura
13/1a, b        infrastruktura, kmetijska 
13/2a, b, c       infrastruktura, kmetijska 
13/3        infrastruktura, kmetijska«  

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

»Meje planske celote 03 ter meje območij urejanja so prikazane v kartografski dokumentaciji opisani v tretjem odstavku 1. člena 
tega odloka.«

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

“Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije  v merilu M - 1:5000, ki je 
opisana v tretjem odstavku 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 03 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, 
spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je  gradnja zahtevnih, manj 
zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske 
javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne 
rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko 
nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. Pri rekonstrukciji 
objekta so dopustne prizidave, nadzidave obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta ali 
njegovega dela. Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.”

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja naselij Plešivec, Škalske Cirkovce, Paka in Bevče.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m2. je potrebno 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje 
soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene lokacije 
predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter velikost in oblika 
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gradbenih parcel, služijo kot strokovna podlaga za lokacijski del 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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

»(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 03 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga 
dela:

a/   Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in 
enostavni objekti);

b/ Dozidave, prizidave in nadzidave obstoječih objektov;
c/ Gradnja objektov gospodarske  javne  in ostale 

infrastrukture;
d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela 

objekta;
e/ Sprememba rabe obstoječih objektov ali dela objekta;
f/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih 

objektov;
g/ Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
h/ Dela za lastne potrebe;
i/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
j/ Dela v javno korist;
k / Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
l/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov;

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v 
nadaljevanju kratko Uredba. 

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, najboljša 
in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi s posebnim pomenom, 
varovalni in lesnoproizvodni gozdovi so razvidni iz kartografske 
dokumentacije v M 1:5000, iz 1. člena tega odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, 
gnojišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 03, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.«

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

“(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 6. 
člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča  oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 
Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, 
oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih 
objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 03 je dopustna 
gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture  in 
objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih 
in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov 
lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje 
telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske koče na 
gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti 
za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami 
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.

(6) Na celotnem območju planske celote 03 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.”

9. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
8. členom, ki se glasi: 

»Oblikovanje zunanje podobe objektov

(1) Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na 
območju planske celote 03 je potrebno upoštevati  priporočila, 
pogoje in merila:
a/  Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne 

graditeljske tradicije;
b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti 

dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako 
v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;

c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. 
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v 
naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi 
druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, 
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih 
tonov ali drugih barv niso dopustne;

e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 
stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju 
lahko višine max. 1,20 m;

f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami 
terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo 
zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec,

g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi 
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kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim 
vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega 
objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je 
kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno 
upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, 
višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih 
objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 
m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), 
je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če 
se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če 
si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih 
parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta;

h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne 
ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme 
višinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave 
naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka 
obstoječi strehi dozidanega objekta;

i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo 
zazidavo v neposredni bližini;

j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji 
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov 
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne 
graditeljske tradicije;

k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih 
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh 
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati 
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko  
izboljšati;

l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri 
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati 
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev 
kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.

m/    Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisno razmerje, višino objekta, naklon ter 
obliko streh in smer slemena novopredvidenega objekta, 
vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag 
za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«

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

“Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
pod pogoji in merili iz Uredbe.

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

- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca in senika  v skladu z določbami iz Uredbe in da 
ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje 
kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne 
razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti in 
se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben 
za obratovanje kmetije (pogojno zazidljivo območje kmetije);

-  da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot 
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, ograje 
za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z določili 
iz Uredbe;
 
-  da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 
prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če takšna 
prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa 
se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.”

(3) Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih 
oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni 
lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje

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

»Plešivec: območja urejanja S3/1a, b, c, d, e

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Za vsak poseg v kulturni spomenik S9 (podružnična cerkev 
sv. Miklavža) in Z39 (spominsko urejeno grobišče padlim borcem 
NOV in ŽFT Plešivec-Cirkovce) je potrebno pridobiti pogoje in 
mnenje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.«

(6) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Plešivec je v območju urejanja S3/1a potrebno upoštevati še 
posebej:
-  lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov,
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 

obstoječe pozidave,
-  gradbene linije in merila obstoječe pozidave.

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

»Škalske Cirkovce: območja urejanja S3/2a, b, c
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(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Za vsak poseg v kulturni spomenik S14 (podružnična cerkev 
sv. Ožbolta) je potrebno pridobiti pogoje in mnenje pristojne 
službe za varstvo kulturne dediščine.«

(5) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Škalskih Cirkovc je v območju urejanja S3/2a potrebno 
upoštevati še posebej:
-  lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih 

objektov,
-  položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 

obstoječe pozidave,
-  gradbene linije in merila obstoječe pozidave.«

13. člen
V celoti se črta 17. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
17. členom, ki se glasi:

»Paka, Loke in Lopatnik: območja urejanja S3/3a, b, c, d, e, f, 
g

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje ali prostore storitvene dejavnosti je dovoljena, če z 
novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico 
na sosednje objekte.

(4) V območju urejanja S3/3g je na parcelah št. 546/4 in 545/2, k.o. 
Paka, dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta s prostori 
za rekreativno dejavnost (manjša telovadnica s spremnjajočimi 
prostori, velnes center s savnami, manjše stanovanjske enote 
za začasno bivanje, ipd.) pod splošnimi pogoji in skladno z 
določili iz 8. člena tega odloka. Za predviden poseg v prostor 

morajo biti izdelane posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus) na katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 

14. člen
V celoti se črta 18. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
18. členom, ki se glasi:

»Bevče: območja urejanja S3/4

(1) Na vseh območjih urejanja je dovoljena novogradnja 
stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, 
gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s 
spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije 
obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe 
namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta 
(morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5)

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Gradnja objektov iz prvega odstavka tega člena je v območju 
urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/2 (vedutno območje 
podružnične cerkve Sv. Nikolaja), dovoljena le na osnovi 
predhodno pridobljenih pogojev in mnenja pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine.

(5) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 12A/1, so 
dovoljeni posegi le na osnovi izdelanih strokovnih podlag 
(lokacijskega preizkusa) ob upoštevanju pogojev in mnenja 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine in soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Za vsak poseg v 
spomenik S3 (podružnična cerkev Sv. Nikolaja) je potrebno 
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(6) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 3A/1, so 
dovoljeni posegi za gradnjo centralnih dejavnosti, poslovne 
dejavnosti in stanovanj pod splošnimi pogoji

(7) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(8) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 13A/1 niso 
dopustni posegi v prostor razen za potrebe vodovoda.

(9) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja 
Bevče je v območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/1, 
potrebno upoštevati še posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov,
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje 
obstoječe pozidave,
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.

15. člen
V celoti se črta 19. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
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19. členom, ki se glasi:

»Lipje 5 - območja urejanja S3/5

(1) Na območju urejanja je dovoljena novogradnja stanovanjskih 
objektov, vrstnih hiš, gospodarskih objektov, kmetijskih 
objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni, trgovski in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 

(2) Na območju urejanja je dovoljena tudi gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali posameznih delov objekta.

16. člen
(1) 20a. člen odloka o PUP se preštevilči v 21. člen. Vsi ostali 
členi odloka o PUP se ustrezno preštevilčijo.

(2) V 20a. členu se v naslovu oznaka območja urejanja iz 
»G3/7d« spremeni v »V3/1c«.

17. člen
V celoti se črta 21. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
21. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja - kmetijska

Območje urejanja K3/1a, b, c

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidave, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinjstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih 
objektih mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz 
do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna 
oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na 
okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih 
in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.
(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 

kmetijskih zemljišč.«

(7) Za posege v zaščitnem pase plinovoda veljajo pogoji iz 53. 
člena tega odloka.

(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

18. člen
V celoti se črta 22. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
22. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/2a, b, c, d, e, f

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

19. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
23. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/3

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

20. člen
V celoti se črta 24. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
24. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/4a, b

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

21. člen
V celoti se črta 25. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
25. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/5

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

22. člen
V celoti se črta 26. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
26. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/6a, b

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

23. člen
V celoti se črta 27. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
27. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/7

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«
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24. člen
V celoti se črta 28. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
28. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/8

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

25. člen
V celoti se črta 29. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
29. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/9a, b, c

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

26. člen
V celoti se črta 30. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
30. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/10

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

27. člen
V celoti se črta 31. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
31. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/11

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

28. člen
V celoti se črta 32. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
32. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/12

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 21. 
členu tega odloka.«

29. člen
V celoti se črta 33. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
33. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K3/13a, b, c, d

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidave, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinjstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih 
objektih mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz 
do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna 

oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na 
okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih 
in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(7) Na zahodnem delu območja urejanja K3/13d je na 
kmetijskih zemljiščih (najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih) 
dopustna ureditev organiziranega kompleksa za vrtičkarstvo. 
Znotraj posameznih kompleksov za vrtičkarstvo, ki morajo biti 
ograjeni, je dopustna postavitev po enega večnamenskega 
vrtičkarskega objekta (shramba za spravilo orodja, manjše 
skladišče, pokrit večnamenski prostor za druženje, sanitarije) s 
pripadajočo zunanjo ureditvijo, dovozi in parkirišči za vrtičkarje. 
Večnamenski vrtičkarski objekt bo pritličen, maksimalnih 
tlorisnih dimenzij 16.00 m x 7,00 m (tolerance +- 2,00 m). 
Naklon strešin je od 35-45 stopinj. Objekt je lahko manjših 
tlorisnih dimenzij. Večnamenski objekt je lahko priključen na 
javno komunalno infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija, 
itd.). Za odvod odpadnih vod je obvezna izgradnja male čistilne 
naprave ali priključitev na javni kanalizacijski sistem.«

30. člen
V celoti se črta 34. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
34. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja – gozdovi

Območje urejanja G3/1

(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.
(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 53. 
člena tega odloka.

(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 



23. december 2009URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 32  / Številka 25-2009

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

vodovodnega omrežja.

(5) Dopustne so spremembe namembnost obstoječih objektov 
ali delov objekta ter rekonsrukcije obstoječih objektov na 
stavbnih zemljiščih.

(6) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in 
površinskega geomorfološkega naravnega spomenika 
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 61. člena tega 
odloka.

(7) Gradnja objektov namenjenih športni in rekreacijski 
dejavnosti, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
je dopustna na stavbnih zemljiščih v območju športno 
rekreacijskega kompleksa Graška gora (parcele št. 249/4, 
249/5, 249/6 in 1094/4-del, k.o. Plešivec).

31. člen
V celoti se črta 35. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
35. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja G3/2a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.”

(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 53. 
člena tega odloka.

(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

32. člen
V celoti se črta 36. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
36. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja G3/3a, b, c

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

(3) Dovoljeni so posegi za prezentacijo kulturnih spomenikov.

(4) Za vsak poseg v spomenik Z4 (spomenski kamen v spomin na 
ustanovitev 1. štajerskega bataljona na Grmadi nad Plešivcem) 
in v območje spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno 
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(5) Za vsak poseg v spomenik Z11 (spomensk XIV. divizije 
in enotam IV. Operativne cone na Graški gori) in v območje 
spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno soglasje 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
 
(6) Za posege v zaščitnem pase plinovoda veljajo pogoji iz 53. 
člena tega odloka.

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

33. člen
V celoti se črta 37. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
37. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja G3/4a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/4c

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju 
niso dovoljene.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.”

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

»Območje urejanja G3/5a, b, c

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.”
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35. člen
V celoti se črta 39. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
39. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja G3/6a, b 

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/6c

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju 
niso dovoljene.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih sistemov in druge javne  infrastrukture, s 
spremljajočimi objekti.”

36. člen
V celoti se črta 40. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
40. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja G3/7a, b, c, d

(1) Območja so v večini varovani gozdovi. Novogradnje na 
območju niso dovoljene.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/7e

(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(5) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in 
površinskega geomorfološkega naravnega spomenika 
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 61. člena tega 
odloka.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 

vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.”

37. člen
V celoti se črta 41. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
41. členom, ki se glasi:

 »Območje urejanja G3/8

(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.”

38. člen
V celoti se črta 42. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
42. členom, ki se glasi:

 »Območje urejanja G3/9a, b

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje 
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih 
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva 
ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

(4) Območje urejanja G3/9b se varuje kot širše območje 
površinskega in podzemnega geomorfološkega spomenika NS 
005.4. (Velunja peč – ožje obmnočje spomenika je parcela št. 
444/1, k.o. Paka), v skladu z določili iz 61. člena tega odloka.«

39. člen
V celoti se črta 43. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
43. členom, ki se glasi:

 »Območje urejanja G3/10

Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v 
35. členu tega odloka«

40. člen
V celoti se črta 44. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
44. členom, ki se glasi:
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 »Območje urejanja G3/11

Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v 
35. členu tega odloka«

41. člen
V celoti se črta 45. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
45. členom, ki se glasi:

»Ostala območja urejanja – infrastruktura

Območje urejanja 13/1a, b

(1)  V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih 
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob 
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.

(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste 
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti 
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.

(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodnega območja reke Pake.

(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.”

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

 »Območje urejanja 13/2a, b, c

(1)  V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih 
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob 
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.

(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste 
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti 
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.

(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodnega območja reke Pake.

(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem 
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne  infrastrukture, 
s spremljajočimi objekti.

(5) Za vsak poseg v območju spomenika Z9 (spominski kamen 
pri Čuježu – območje urejanja 13/2a) je potrebno predhodno 
pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.”

43. člen
V 47. členu odloka o PUP se v celoti črta prvi odstavek (a) in se 
nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi::
»(1)  V območju urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih 
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob 
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.«

44. člen
Za 47. členom odloka o PUP se doda nov 48. člen odloka, ki 
se glasi:

»Ostala območja urejanja kamnoloma Paka E3/1

(1) V morfoloških enotah 1A/1, 1A2 in 1A/3 je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in 
spremembe namembnosti obstoječih objektov ali posameznih 
delov objekta.

(2) Morfološka enota z oznako 3A/1 je območje bivše podružnične 
šole Paka. Dovoljeni so posegi na obstoječem objektu, kot 
so rekonstrukcija, adaptacija, dozidava in vzdrževalna dela. 
Dopustna je sprememba namembnosti celotnega objekta ali 
njegovega posameznega dela za sztanovanjske namene, 
za namene delovanja Krajevne skupnosti Paka in poslovne 
namene. Za vsak poseg na obstoječem objektu in na 
obravnavanem območju si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(3) Morfološka enota z oznako 7A/1 je območje eksploatacije 
kamnoloma Paka. Za to območje je izdelan Ureditveni načrt 
kamnolom Paka (Uradni vestnik MOV št. ).

(4) Morfološka enota 11A je infrastrukturni koridor. V območju 
so dovoljeni posegi za normalno vzdrževanje komunalne 
infrastrukture. V območju 11A/1 so dovoljeni posegi za 
vzdrževanje komunalne infrastrukture, reke Pake, dopustna pa 
je tudi gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljevalnimi 
objekti (nezahtevni in enostavni objekti). 

(5) V morfološki enoti 11A/2 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju 
obstoječih stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij. 
Novogradnja stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov 
v tej morfološki enoti ni dopustna, dopustne pa so manjše 
dozidave obstoječih objektov ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov.

(6) V morfološki enoti 11A/3 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju 
obstoječih stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij in 
poslovnih objektov. Dopustna je novogradnja stanovanjskih 
objektov in gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in 
rekonstrukcije obstoječih objektov ter postavitev nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(7) V morfološki enoti 11A/4 niso dovoljene novogradnje 
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne 
infrastrukture.

(8) V morfološki enoti 13A/1 niso dovoljene novogradnje 
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne 
infrastrukture.

(9) Za vsak poseg v območju spomenika Z8 (spomeniško 
urejen grob padlemu kurirju, parcela št. 212/3, k.o. Paka) je 
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe 
za varstvo kulturne dediščine.”
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Ostali naslednj členi odloka o PUP se smiselno preštevilčijo.

45. člen
V celoti se črta poglavje z naslovom »V. MERILA IN POGOJI 
GLEDE OBLIKOVANJA NOVOGRADENJ« ter 48. in 49. člen 
odloka. Ostala poglaja in nadaljnji členi odloka o PUP se 
smiselno preštevilčijo.

46. člen
Za celotnem 50. členu odloka o PUP se v besedni zvezi 
»gradbena parcela« črta beseda »gradbena«.

47. člen
(1) V celoti se črta 51. členu odloka o PUP se nadomesti z 
novim 51. členom odloka, ki se glasi:

“Komunalna infrastruktura

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
gradbene parcele skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, 
gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni 
na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno  
infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v 
javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo. Izjemoma 
je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna greznica 
na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja pretočnih 
greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s 
pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo 
biti zgrajeni iz atestiranih materialov.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene  strokovne službe.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) 
se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno 
jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen 
tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih 
vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti 
zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak 
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in 
si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno 
cesto. 

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati 
veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene 
za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine 
družbenega plana Mestne občine Velenje, je na obstoječih 
objektih dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela. V varovalnih 
pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje, 
dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov le pod pogoji upravljavca ceste. Soglasje upravljavca 
ceste je potrebno tudi v primerih, ko se v varovalnem pasu 
gradijo dovozni priključki na cesto, postavljajo ograje, gradijo 
oporni zidovi in sadijo žive meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, 
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, 
ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme 
posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi 
vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad 
nivojem stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno 
pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte 
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za 
stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo 
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih 
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti 
elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.
(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 
kV in 20 kV vodov ni možna. Vsi posegi v koridorjih obstoječih 
in predvidenih daljnovodov so možni le s soglasjem upravljavca 
daljnovoda.
(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne 
razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih 
naselij izvaja podzemno.
(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov 
in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.
(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu 
s predpisi.
(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s 
predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura

(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega 
sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se 
bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega 
omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske 
infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne 
ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti 
tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

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

Ogrevanje objektov

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je 
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina 
ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo 
okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.). 
Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani 
in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več 
objektov v samostojnem sistemu..    .

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski 
odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi 
locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno 
zbiranje odpadkov.«

48. člen
(1) V celoti se črta 52. členu odloka o PUP se nadomesti z 
novim 52. členom odloka, ki se glasi:

»Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni 
pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 03 naslednji:
- varovalni pasovi prometne infrastrukture, 
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega 

plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in 
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom 
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen  objekt 
(tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so 
soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo 
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo 
upravljalci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni 
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani :
1. Cestna infrastruktura 
-  hitre ceste    35 m
-  glavne ceste        25 m
-  regionalne ceste    15 m
-  lokalne ceste   10 m
-  zbirne mestne ceste    10 m
-  mestne ceste       8 m
-  javne poti     6 m
-  državne kolesarske steze      5 m
-  javne poti za kolesarje      3 m 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran.

2. Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m,
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 110 kV je  15 m,
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m,

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

3. Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 

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

tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m,
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 

obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno od 
osi voda.

4. Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

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

49. člen
(1) V celoti se črta 53. členu odloka o PUP se nadomesti z 
novim 53. členom odloka, ki se glasi:

«Primarno plinovodno omrežje

(1) V 200 m širokem varovalnem pase primarnega plinovoda 
je dovoljena gradnja stanovanjskih, gospodarskih, poslovnih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ob 
predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje in upravljavca plinovoda.

(2) Predvidenemu magistralnemu plinovodu se določi varstveni 
pas 30 m levo in desno od osi plinovoda.«

50. člen
V celoti se črta 54. členu odloka o PUP. Vsi naslednji členi 
odloka se ustrezno preštevilčijo.

51. člen

V celoti se črta 56. členu odloka o PUP. Vsi naslednji členi 
odloka se ustrezno preštevilčijo.

52. člen
V celoti se črta 58. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
58. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Občini 
Velenje.

(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s 
spremembo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne 
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občine Velenje ali občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.«

53. člen
V celoti se črta 59. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
59. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri 
posegih v varstvene pasove varovanja vodnih virov pitne vode 
obvezno  predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljalca 
vodovodnega sistema Mestne občine Velenje.

(2) Zavarujejo se vsi vodni viri, tudi vodni viri z manjšo izdatnostjo 
(zajeti in nezajeti), ki nimajo določenih varstvenih pasov.

(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih 
vodnjakov.«

54. člen
V 60. členu odloka o PUP se v prvem odstavku v celoti črta 
tretji, zadnji stavek, ki se nadomesti z novim tretjim stavkom, 
ki se glasi:

“Za vse posege v strugo reke Pake in za vse večje posege v 
struge drugih vodotokov je potrebno izdelati posebne strokovne 
podlage in na njihovi osnovi izvedbeni projekt za predviden 
poseg v vodotok.”

55. člen
(1) V 61. členu odloka o PUP se v prvem poglavju pod naslovom 
»Območja in objekti razglašenih spomenikov:« v peti alineji 
območje z oznako »G3/3i« zamenja z novo oznako »G3/3b«. 

(2) V 61. členu odloka o PUP se v prvem poglavju pod naslovom 
»Območja in objekti razglašenih spomenikov:« v osmi alineji 
območje z oznako »G3/3h« zamenja z novo oznako »G3/3b«. 

(3) V 61. členu odloka o PUP se v tretjem poglavju pod 
naslovom »Upoštevajo se tudi nerazglašeni naravni spomeniki 
in znamenitosti:« v peti alineji območje z oznako »G3/7h« 
zamenja z novo oznako »G3/7f«. 

56. člen
V celoti se črta 62. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
62. členom, ki se glasi:

»Vodotoke, ki tečejo ob ali po ureditvenih območjih, kjer je 
predvidena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
poslopij in obrtnih delavnic, je treba urediti tako, da bo območje 
varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti od bodoče 
regulacije oddaljeni vsaj 5,00 m. V petmeterskem pasu ne sme 
biti lociran noben drug objekt (mala čistilna naprava, ograja, 
oporni zid, itd.) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob 
potoku.«

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

» Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 

v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba.« 

58. člen
V celoti se črta 64. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
64. členom, ki se glasi:

» Odlok o PUP 03 in kartografska dokumentacija je stalno na 
vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
Upravni enoti Velenje.«

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

Številka:  350-03-0005/2001-300
Datum:    23. 12. 2009     
                        

Župa Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za odprti 
prostor planske celote 04

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, ki je bil 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 2/98, 
1/02 in 19/04 (v nadaljevanju kratko: odlok o PUP).

2. člen
V 1. členu odloka o PUP se v celoti črta prvi odstavek in se 
nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Sestavni del odloka o PUP je kartografska dokumentacija z 
naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor planske 
celote 04, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje, številka projekta: 350-03-0007/2001-300/KD, oktobra 
2009.«

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

“Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih določa:

(1) Splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje 
obravnavanega območja in sicer za:
- krajinsko oblikovanje in urejanje prostora,
- urbanistično urejanje prostora, 
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- arhitektonsko oblikovanje objektov,
- določanje  pripadajočih parcel k predvidenim objektom,
- komunalno urejanje zemljišča,
- poseganje v infrastrukturne koridorje,
- varovanje kulturne dediščine,
- varstvo okolja in zmanjšanje njegove ogroženosti;

(2) Merila in pogoje glede vrste posegov v prostor in sicer za:
- novogradnjo stanovanjskih objektov,
- novogradnjo gospodarskih objektov,
- prizidave na nadzidave obstoječim objektom,
- spremembe namembnosti obstoječih objektov in njihovih 

delov,
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
- postavitev ograj in živih mej,
- gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
-  postavitev oglasnih panojev,
- postavitev baznih postaj mobilne telefonije in pripadajočih 

objektov, 
- postavitev spominskih obeležij;
 
(3) Merila in pogoje za urejanje posameznih območij urejanja 
in sicer za:
- urejanje (pretežno) gozdnih območij urejanja (oznaka G),
- urejanje (pretežno) kmetijskih območij urejanja (oznaka K), 
- urejanje (pretežno) rekreacijskih območij urejanja (oznaka 

R), 
- urejanje (pretežno) stanovanjskih območij urejanja (oznaka 

S).

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

“(1) Po določilih tega odloka se urejajo območija urejanja na 
teritoriju Mestne občine Velenje, v katastrskih občinah Bevče, 
Paka, Podkraj in Velenje, v Krajevnih skupnostih Bevče, Gorica, 
Konovo, Stara vas, Staro Velenje, Šalek, Paka in Podkraj, 
skupne površine cca 550 ha.

(2) Meje obravnavanega območja PUP 04 in posameznih 
območij in podobmočij urejanja so prikazane v projektu iz 
tretjega odstavka 1. člena tega odloka, na temeljnih topografskih 
in katastrskih preglednih načrtih.”

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

»Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje in urejanje prostora

(1) S tem odlokom se ne določajo pogoji ponovnega celovitega 
urejanja zelenih površin, temveč le merila in pogoji za ohranjanje 
kvalitet prostora in njegovo izboljšanje.

(2) Gozdovi s posebnim namenom (zavarovani) in lesno 
proizvodni (nezavarovani) ohranjajo svojo funkcijo in je 
gospodariti z njimi tako, da se ne ogrozi ali zmanjša njihova 
vloga v okolju. Sprememba namembnosti prvih ni dopustna, 
drugih pa le izjemoma in kjer je to določeno s tem odlokom. 

(3) Kmetijske površine, dokler ni drugače urejeno s posebnim 
dokumentom, ostanejo v intenzivni ali ekstenzivni kmetijski 

rabi. Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč v drugo 
namensko rabo je dopustna le izjemoma, s spremembo 
prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine Velenje 
ali z izdelavo občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje.

(4) Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je varovati in 
ohranjati: krajinski vzorec naravnih prvin, njegova razmerja, 
vegetacijo in specifične biocenoze, razmerja med kmetijsko 
rabo in rabo gozdov ter naseljem, v ohranjanju prehoda med 
mestnimi pozidanimi in nepozidanimi območji in varovanju 
gozdnega roba.

(5) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja. 
Sanacije obstoječih degradacij so obvezne. Vse ureditve 
morajo biti izvedene v obliki in na način, ki sledi strukturam 
v prostoru in obstoječi rabi, upoštevaje naravne značilnosti, 
materiale, vegetacijo, neformalne zasnove zasaditve. Za večje 
posege morajo biti predhodno izdelane posebne strokovne 
podlage (PSP) na osnovi splošnih usmeritev tega odloka, ter 
na podlagi PSP izvedbeni projekti za predvidene ureditve in 
sanacije prostora.

(6) Pri vzdrževalnih delih in novih posegih je potrebno upoštevati 
naslednja načela oblikovanja zelenih površin: 
-  okolica (območja izven vrtov ob individualnih hišah) se lahko 
zasadi samo z avtohtono vegetacijo, oziroma  mora biti enaka 
obstoječi ali okoliški;
-  saditvene formacije morajo biti na površinah, ki niso poseljene, 
praviloma nepravilne;
-  oblikovanje vrtov ob individualnih hišah mora biti prilagojeno 
terenu, višinske razlike je premagovati  z brežinami ali s 
sistemom zaporednih nižjih podpornih zidov (v terasah). 

(7) Podporni zidovi naj bodo iz naravnih materialov ali betonski 
in ustrezno obrasli z vedno ali pretežno zelenimi rastlinami. 
Vrtovi naj bodo obrasli z živo mejo iz avtohtonih rastlinskih vrst, 
visoko do največ 1,80 m. Dopustne so tudi drugačne ograje iz 
praviloma naravnih materialov. 

6. člen
V celoti se črta 5. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
5. členom odloka o PUP, ki se glasi:
“Merila in pogoji za urbanistično urejanje prostora

(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske dokumentacije 
prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, ki jo 
sestavlja sistem preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000 
z vrisanimi stavbnimi zemljišči in iz kartografske dokumentacije 
iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka. 
(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 04 (na 
poselitvenih območjih), so dopustne novogradnje stanovanjskih 
objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja 
poslovnih, obrtnih in turistično-rekreacijskih objektov. Dopustne 
so dozidave, prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, 
odstranitve obstoječih objektov, spremembe namembnosti ter 
sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. 
Dopustna je  gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, 
enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, 
rekonstrukcije in novogradnja gospodarske javne infrastrukture 
ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja 
narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih 
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dobrin.

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa 
ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki 
veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno 
zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno 
zemljišče dotika.

(4) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano 
stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m2. je 
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za 
nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), 
za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo 
biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, 
cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov 
ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna 
podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je, na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Slovenije, dovoljena postavitev objektov, ki neposredno 
služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojišča in 
gnojne jame, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlinjaki, ipd.), 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 04 za 
odprti prostor mesta Velenje, ki se nanašajo na merila in pogoje 
glede posegov v zavarovana območja in varstvena območja 
infrastrukturnih objektov ter merila in pogoje za ohranjanje in 
razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega 
okolja.

(6) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.«

(7) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter preureditve 
podstrešij in spremembe namembnosti obstoječih objektov so 
možne samo za objekte zgrajene z gradbenim oz. s pridobljenim 
uporabnim dovoljenjem. 

(8) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v 
nadaljevanju kratko Uredba. 

(9) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(10) Dostop do nove parcele mora biti v skladu z osnovnimi 
principi urejanja novogradenj. Kadar se gradi kot nezahteven 
ali enostaven objekt garaža, je pri njenem lociranju potrebno 
upoštevati najkrajši možni dostop iz internega cestnega 
omrežja. 

(11) Obstoječi poselitveni vzorec se naj dopolnjuje tako, da 

upoštevajo obstoječe gradbene linije objektov in odmiki od 
obstoječih prometnic in ostalih infrastrukturnih objektov. V 
območjih brez izrazite gradbene linije okoliških objektov na 
bodo odmiki novogradenj:
-  praviloma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
predvideno za rekonstrukcijo ob upoštevanju elementov ceste;
-    praviloma vsaj 8,00 m od sosednjega objekta in ne manjši 
od višine novograjenega  objekta oz. prizidka, merjeno od tal 
do slemena, oziroma najvišje točke novogradnje; odmik je 
lahko manjši, ko zaradi bližine ne nastopijo motilne posledice 
za sosednji objekt; 

(12) Odmik novopredvidenega objekta od sosednje parcelne 
meje mora biti zadosten za normalno vzdrževanje objektov. 
Vse novogradnje morajo biti oddaljene od parcelne meje 
sosednjega zemljišča najmanj 4,00 m. Ob soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši, vendar ne 
manj kot 1,50 m.

(13) Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih ali 
dozidanih oziroma prenovljenih objektov se določijo tako, da 
rešitve niso v nasprotju s pogoji požarnega varstva in splošnimi 
pogoji teh prostorskih ureditvenih pogojev.

(14) Varovati je komunalne koridorje in zagotavljati pogoje za 
rekonstrukcijo dotrajanih komunalnih vodov.

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

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

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

»Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju 
planske celote 01 je potrebno upoštevati  priporočila, pogoje in 
merila:
a/  Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne 

graditeljske tradicije;
b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti 

dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako 
v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;

c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. 
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v naklonu 
od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi druge oblike 
streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, 
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih tonov 
ali drugih barv niso dopustne;

e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 
stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju 
lahko višine max. 1,20 m;
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f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami 
terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo 
zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec,

g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi 
kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim 
vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega 
objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je 
kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno 
upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, 
višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih 
objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 
m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), 
je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če 
se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če 
si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih 
parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta;

h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne 
ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme višinsko 
presegati osnovnega objekta. Streha dozidave naj bo po 
naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka obstoječi 
strehi dozidanega objekta;

i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo 
zazidavo v neposredni bližini;

j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji 
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov 
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne 
graditeljske tradicije;

k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih 
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh 
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati 
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko  
izboljšati;

l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri 
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati 
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev kovinskih 
oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.«

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

“Lega objektov na zemljišču in določitev parcel

(1) Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidav, 
nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških 
objektov so naslednji:
- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 

z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

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

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

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

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

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

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture 
in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi 
objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, 
kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, 
namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s 
kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno 
vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma 
v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni 
pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa 
drugače; 

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

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

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

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

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

(4) Velikost posameznih pripadajočih parcel naj bistveno 
ne odstopa od okoliških parcel na katerih že stoji objekt. 
Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, 
gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob upoštevanju 
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odmikov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega 
člena odloka.

(5) Velikost pripadajoče parcele za gradnjo počitniškega 
objekta je minimalno 300 m2, ob upoštevanju, ob upoštevanju 
dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih 
odmikov objektov od sosednjih parcel iz prvega odstavka tega 
člena odloka.

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

9. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
8. členom, ki se glasi: 

“Merila in pogoji za komunalno urejanje zemljišč

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 
investitor.

(2) Investitor je dolžan izvršiti zunanjo ureditev zemljišča 
najkasneje ob pričetku uporabe objekta.

(4) Kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor novogradnje za 
zbiranje fekalnih odpadnih vod obvezno zgraditi interno čistilno 
napravo.«  

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene strokovne organizacije 
(praviloma za več objektov skupaj in z izvedbo primerne 
zaščite).

(6) Vsa samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti 
opremljene z lovilcem olj.

(7) Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopjih morajo biti 
grajena po zakonskih tehničnih določilih o urejanju gnojišč in 
greznic. 

(8) Pred izpustom odplak v vodotok je treba odplake očistiti do 
take stopnja, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z 
zakonom o vodah.

(9) V območjih, kjer bodo zgrajeni dislocirani pomožni objekti in 
čebelnjaki, se naj predvidijo suha stranišča.

(10) Drenažne vode, površinske žive vode, neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin je treba odvajati 
ločeno v potoke.
 
(11) Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno 
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki 
se smejo graditi samo s soglasjem pristojnega upravljavca za 
vzdrževanje cest.”

10. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 

9. členom, ki se glasi: 

“Merila in pogoji za poseganje v infrastrukturne koridorje in 
javno infrastrukturo

(1) Širine varovalnih pasov

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

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

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

b) Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
-  varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m;

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

c) Plinovodno omrežje
-  varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 

16 bar in več je 100 m;
-  varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim 

tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
- varovalni pas drgega distribucijskega plinovoda z 

obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od 
osi plinovoda.

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

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

(2) Primarne komunalne in energetske napeljave

Vodovod:
Na obravnavanem območju PUP je delno izvedeno primarno 
vodovodno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe 
vodovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem 
upravljavca vodovodnega omrežja.
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Kanalizacija:
Na obravnavanem območju PUP je v pretežni meri izvedeno 
kanalizacijsko omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s 
soglasjem upravljavca kanalizacijskega omrežja. Na območjih, 
kjer kanalizacijsko omrežje ni izvedeno, si morajo investitorji 
novih objektov zgraditi lastno malo čistilno napravo s zakonsko 
predpisanim izpustom v okolje.  Za odvod fekalne kanalizacije 
iz predvidenih objektov niso dovoljene greznice.

Telefonsko omrežje:
Na obravnavanem območju PUP je izvedeno telefonsko 
omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe telefonsko 
omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca 
telefonskega omrežja.

Toplovodno ogrevanje:
Na stavbnih zemljiščih območja obravnave v večini primerov še ni 
izveden sistem ogrevanja s sistemom daljinskega toplovodnega 
ogrevanja. Priključitev objektov je možna glede na priključne 
moči in energetske potrebe objektov. Pogoje za priključitev na 
toplovodni sistem podaja upravljalec toplovodnega omrežja 
na osnovi razpoložljivih kapacitet v omrežju z upoštevanjem 
priključnih moči novih objektov. V primerih, ko je priključevanje 
novih objektov na toplovodno omrežje neracionalno, je za 
ogrevanje objektov dopustna uporaba elektrike, plina, sončne 
energije in drugih alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo 
okolja, vendar ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje. Pri ogrevanju novih objektov 
je potrebno upoštevati vso zakonodajo s področja graditve 
objektov in  vse podzakonske akte.«

Plinovod:
Na obravnavanem območju PUP ni izvedenega primarnega in 
sekundarno plinovodnega omrežja. Priključitve novih objektov 
na obstoječe plinovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji 
in s soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja. V 100 m 
varovalnem pasu je dovoljena gradnja novih objektov le s 
soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja.

Električno omrežje:
Na obravnavanem območju PUP je izvedeno primarno in 
sekundarno električno omrežje. Priključitve novih objektov na 
obstoječe električno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s 
soglasjem upravljavca električnega omrežja.«

11. člen
V celoti se črta14. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
14. členom, ki se glasi: 
“Novogradnja stanovanjskih, poslovnih in drugih prostostoječih 
objektov

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:
- novogradnja je dovoljena le na geološko primernih 

zemljiščih;
- z novogradnjo se lahko pozida največ 40 % površine 

parcele;
-  višina novozgrajenega objekta ne sme presegati višine 

obstoječih v območju.”

12. člen
V celoti se črta19. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
19. členom, ki se glasi: 

“Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav

(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija objektov javne 
infrastrukture, kot so cestno omrežje in naprave, vodovodno 
omrežje, kanalizacijsko omrežje, električno omrežje, omrežje 
telekomunikacijskih zvez in ostalih komunalnih naprav, skladno 
z usmeritvami prostorskih sestavin planskih dokumentov, 
ob upoštevanju splošnih pogojev iz tega odloka in pogojev 
upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov.

(2) Pri rekonstrukciji komunalnih vodov se praviloma izbirajo 
obstoječe trase. Dovoljene so prestavitve komunalnih vodov na 
nove trase pri novogradnjah. 

(3) Pri vseh spremembah javnih površin, posebej povoznih, je 
varovati obstoječo komunalno infrastrukturo. 

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

13. člen
V celoti se črta 21. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
21. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/1

(1) Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorjih plinovoda in daljnovoda so dopustni posegi 
za vzdrževanje objektov in naprav obeh energetskih vodov in 
sanacijo površin.

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna 
stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo javne komunalne 
infrastrukture, ne glede na namembnost zemljišč. 

(4) Za vse gradbene posege v območju varovalnega pasu 
plinovoda je potrebno soglasje upravljavca plinovoda, za 
posege na stavbno zemljišče v območju varovalnega pasu 
daljnovoda, pa tudi soglasje upravljavca daljnovoda.” 

14. člen
V celoti se črta 22. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
22. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/2

Na površinah poraslih z gozdom so dopustni le posegi za 
gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti zemljišča 
ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.”
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15. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
23. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/3a, b

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-021 do G30-024) so 
dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda  so dopustni posegi za vzdrževanje 
elekrtoenergetskega voda in sanacija površin v varovalnem 
pasu.”

(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dopustna 
stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov.”

16. člen
V celoti se črta 24. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
24. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/4

(1) V gozdu s posebnim namenom (G30-028) so dopustni le 
posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti 
ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti 
gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim 
postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za 
vzdrževanje elekrtoenergetskega voda in plinovoda ter sanacija 
površin v varovalnem pasu.”

(3) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.”

17. člen
V celoti se črta 25. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
25. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/5

(1) Pretežni del območja je gozd s posebnim namenom (G30-
036 in G30-037). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le 
posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti 
ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti 
gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim 
postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elekrtoenergetskega voda in  sanacija površin.

(3) V območju vodohramov (Straža, Staro Velenje) so 
dopustni posegi za potrebe vzdrževanja objektov in naprav ter 
rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav

(4) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(5) V območju spomenikov kulturne dediščine (ostanki gradu 
Limbar-Lilienberg, cerkev sv. Jakoba in spomenik NOB) so 
dopustni posegi za varovanje, vzdrževanje in prezentacijo 
spomenikov.”

18. člen
V celoti se črta 26. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
26. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/6

(1) Območje je pretežno gozd s posebnim namenom (G30-
046). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti gozdnega 
zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elekrtoenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dopustni so posegi za odkrivanje in obeleženje grobišč 
povojnih žrtev. Za celovito ureditev je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage.

(4) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

(5) Na območju je dopustna gradnja in vzdrževanje rekreacijskih 
in planinskih poti, postavitev označevalnih tabel ter postavitev 
razglednega stolpa na Kožlju.

19. člen
V celoti se črta 27. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
27. členom, ki se glasi: 
»Območje urejanja G 4/7

(1) Območje je v celoti gozd s posebnim namenom (G30-
057). V gozdu s posebnim namenom so dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti gozdnega 
zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti in 
orodij za rekreacijo v gozdu.”

20. člen
V celoti se črta 28. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
28. členom, ki se glasi: 
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»Območje urejanja G 4/8a, b, c, d, e

(1) Območja so pretežno gozd s posebnim namenom (G30-
052, G30-054 in G30-055). V gozdu s posebnim namenom so 
dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.

(3) V območju urejanja G 4/8a so ostanki gradu Ekenštajn. V 
območju gradu so dopustni posegi za zaščito in prezentacijo 
ostankov gradu.”

21. člen
V celoti se črta 29. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
29. členom, ki se glasi: 
»Območje urejanja G 4/9

(1) Območja je gozd, del s posebnim namenom, z oznako 
G30-059. V gozdu so  dopustni le posegi za gospodarjenje 
z gozdom. Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v 
primeru spremembe namembnosti gozdnega zemljišča ob 
izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.”

22. člen
V celoti se črta 30. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
30. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/10

(1) Območja je gozd, vzhodni del gozd s posebnim namenom. 
V gozdu so  dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. 
Sprememba namembnosti ni dopustna, razen v primeru 
spremembe namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi 
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje, 
skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elekrtoenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo 
javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost 
zemljišč. 

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.”

23. člen
V celoti se črta 31. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
31. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/11

(1) Območja je gozd, pretežno s posebnim namenom. V gozdu 
so  dopustni le posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba 

namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda so dopustni posegi za vzdrževanje 
elekrtoenergetskega voda in sanacija površin.

(3) Dovoljeni so posegi za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo 
javne komunalne infrastrukture, ne glede na namembnost 
zemljišč. 

(4) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.”

(5) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.”

24. člen
V celoti se črta 32. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
32. členom, ki se glasi: 

»Območje urejanja G 4/12

(1) Območja je pretežno gozd. V gozdu so  dopustni le posegi 
za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti ni 
dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti gozdnega 
zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim postopkom.

(2) V koridorju daljnovoda in plinovoda so dopustni posegi za 
vzdrževanje elekrtoenergetskega voda in plinovoda ter sanacija 
površin v varovalnem pasu.”

(3) Dopustni so posegi za vzdrževanje rekreacijskih poti v 
gozdu.”

25. člen
V celoti se črta 33. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
33. členom, ki se glasi: 
»Območje urejanja K 4/1

(1) Pretežni del območja urejanja je najboljše kmetijsko 
zemljišče, na obravnavanem območju pa so tudi gozdovi s 
posebnim namenom ter posamezna stavbna zemljišča.

(2) Na območjih gozdov s posebnim namenom so dopustni le 
posegi za gospodarjenje z gozdom. Sprememba namembnosti 
ni dopustna, razen v primeru spremembe namembnosti 
gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko predpisanim 
postopkom.

(3) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč na obravnavanem 
območju so dopustne le gradnje kmetijskih objektov, ki 
neposredno služijo kmetijski proizvodnji in gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov skladno z Uredbo. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
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predpisanim postopkom.

(4) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidave, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(5) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinjstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih 
objektih mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz 
do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna 
oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na 
okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih 
in njihovi okolici.

(6) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(7) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(8) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(9) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.

(10) Na območjih gozdov in kmetijskih zemljišč je dopustna 
gradnja javne infrastrukture ob predhodnem soglasju Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

(11) V varovalnem pasu javne komunalne infrastrukture so 
dopustni posegi za novogradnje, vzdrževanje in rekonstrukcijo 
javne infrastrukture ter sanacija površin.”

26. člen
V celoti se črta 34. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
34. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K 4/2a, b, c

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 33. 
členu tega odloka.«

27. člen
V celoti se črta 35. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
34. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja S 4/20d, e, f

(1) Vsa tri območja urejanja so po prostorskih sestavinah 

družbenega plana Mestne občine Velenje pretežno namenjena 
za individualno stanovanjsko gradnjo. Na obravnavanih 
stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja stanovanjskih in 
počitniških objektov, gospodarskih poslopij, kmetijskih objektov, 
poslovnih, servisnih, obrtnih objektov, dopustne so dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov ter sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njihovih delov,  skladno s 
splošnimi pogiji in merili iz prejšnjih členov tega odloka.

(2) Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov skladno s pogiji in merilih iz Uredbe.

(3) Pri gradnji komunalne infrastrukture je kot strokovne 
podlage za komunalno ureditev območja S4/20e in S4/20f 
in za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje za ureditev 
komunalne infrastrukture na območju Zgornjega Šaleka, 
smiselno upoštevati idejni projekt z naslovom: Infrastruktura 
na območju strnjene pozideve Zgornji Šalek v Mestni občini 
Velenje, št. projekta: 5659, izdelovalec BRP- Konstrukcijski biro 
Skornšek d.o.o., Velenje; avgust 2007.«

28. člen
V celoti se črta 36. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
36. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja R 4/1a

(1) Območje urejanja je del širšega območja rekreacijske 
cone Trebeliško in je pretežno poraslo z gozdom. Sprememba 
namembnosti ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(2) Na obstoječih stavbnih zemljiščih je dopustna stanovanjska 
gradnja, gradnja gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov, sprememba namembnosti 
obstoječih objektov ali njegovih delov ter gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.”

29. člen
V celoti se črta 37. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
37. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja R 4/1c

(1) Območje urejanja je širše območje obstoječega smučišča 
v Šaleku. Znotraj območja se nahaja tudi obstoječa kmetija s 
spremljajočimi gospodarskimi objekti. Sprememba namembnosti 
posameznih zemljišč ni dopustna, razen v primeru spremembe 
namembnosti gozdnega zemljišča ob izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Velenje, skladno z zakonsko 
predpisanim postopkom.

(2) V območju urejanja so dopustni posegi za urejanje 
smučarske proge, vzdrževanje vlečnice in objekta ter za 
vzdrževanje obstoječe javne infrastrukture.

(3) Na obstoječem območju urejanja je dovoljena gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe športa in 
rekreacije in spremljajočih objektov za delovanje obstoječega 
smučišča, pod pogojih iz Uredbe.
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(4) Za območje urejanja je v primeru spremembe namembnosti 
celotnega območja ali njegovega posameznega dela, predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, skladno 
z zakonsko predpisanim postopkom. Predhodno je potrebno 
izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter 
nanj pridobiti pogoje in mnenje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

30. člen
V celoti se črta 38. členu odloka o PUP. Vsi naslednji členi 
odloka se ustrezno preštevilčijo.

31. člen
V celoti se črta 39. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
39. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Občini 
Velenje.

(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s 
spremembo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne 
občine Velenje ali občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.«

32. člen
V celoti se črta 40. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
40. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri 
posegih v varstvene pasove varovanja vodnih virov pitne vode 
obvezno  predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega sistema Mestne občine Velenje.

(2) Zavarujejo se vsi vodni viri, tudi vodni viri z manjšo izdatnostjo 
(zajeti in nezajeti), ki nimajo določenih varstvenih pasov.

(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih 
vodnjakov.«

33. člen
V celoti se črta 41. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
41. členom, ki se glasi:

»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba.« 

34. člen
V celoti se črta 42. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
42. členom, ki se glasi:

»Odlok o PUP in kartografska dokumentacija je stalno na 
vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
Upravni enoti Velenje.«

35. člen
V celoti se črta 43. členu odloka o PUP. Vsi naslednji členi 
odloka se ustrezno preštevilčijo.

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

Številka:  350-03-0007/2001-300
Datum:    23. 12. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 

(PUP 05)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 
05), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št. 
6/08-UPB1 (v nadaljevanju kratko: odlok o PUP).

2. člen
V 1. členu odloka o PUP se črta prvi odstavek, ki se nadomesti 
z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske 
celote 05, naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 
Podgorje in Tajna (PUP 05). Sestavni del odloka o PUP 05 je 
kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni 
pogoji za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 
(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05), ki jo je 
izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka 
projekta: 350-03-0006/2001-300/KD, novembra 2009.«

3. člen
V 2. členu odloka o PUP se v celoti črta drugi, zadnji odstavek.

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

»Planska celota 05, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, 
sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Kavče, 
Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna: 
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Oznaka območja     Prevladajoča namembnost 
_____________________________________________________________________________________________

Ureditveno območje naselja Kavče 1
S5/1a       stanovanjska    

Ureditveno območje naselja Kavče 2
S5/1b       stanovanjska    

Ureditveno območji naselja Podkraj - Zabrdo
S5/2a       stanovanjska 
   
Ureditveno območje naselja Zabrdo
S5/2a       stanovanjska    

Ureditveno območje naselja Tajna
S5/3       stanovanjska      

Ureditvena območja naselja Podgorje
S5/4       stanovanjska    

Druga ureditvena območja – kmetijska
K5/1a, b       kmetijska             
K5/2a, b       kmetijska                                         
K5/3       kmetijska     
K5/4       kmetijska            

Druga ureditvena območja – gozd
G5/1       gozd«            

5. člen
V celoti se črta 4. člen odloka o PUP. Ostali členi odloka o PUP se preštevilčijo.

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

»Meje planske celote 03 ter meje območij urejanja so prikazane v kartografski dokumentaciji opisani v prvem odstavku 1. člena 
tega odloka.«

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

“Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 05 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, 
spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je  gradnja zahtevnih, manj 
zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske 
javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne 
rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko 
nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. Pri rekonstrukciji 
objekta so dopustne prizidave, nadzidave obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta ali 
njegovega dela. Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.”

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 m2 je potrebno 
predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje 
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soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene 
lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in 
komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter 
velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna 
podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(6) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih 
objektih je dopustna namestitev elementov za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije (sončni kolektorji, naprave za 
izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na 
bližnje in širše okolje, še posebej na bivalne pogoje sosednjih 
objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, 
ki uporabljajo obnovljive vire energije tudi izven stavbnih 
zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, 
si mora investitor na projekt namestitve tovrstnih elementov in 
naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. 

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

»(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 05 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga 
dela:

a/   Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in 
enostavni objekti);

b/ Dozidave, prizidave in nadzidave obstoječih objektov;
c/ Gradnja objektov gospodarske  javne  in ostale 

infrastrukture;
d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela 

objekta;
e/ Sprememba rabe obstoječih objektov ali dela objekta;
f/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih 

objektov;
g/ Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
h/ Dela za lastne potrebe;
i/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
j/ Dela v javno korist;
k / Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
l/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov;

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v 
nadaljevanju kratko Uredba. 

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, 
najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi s posebnim 
pomenom, varovalni in lesnoproizvodni gozdovi so razvidni iz 
kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, 
gnojišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 05, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 

pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.«

9. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
8. členom, ki se glasi: 

“(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 6. 
člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča  oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 
Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, 
oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih 
objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 05 je dopustna 
gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture  in 
objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih 
in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov 
lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje 
telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske koče na 
gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti 
za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami 
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.
(6) Na celotnem območju planske celote 05 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.”

10. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o PUP. Ostali členi odloka o PUP 
se preštevilčijo.

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

»Oblikovanje zunanje podobe objektov

(1) Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na 
območju planske celote 03 je potrebno upoštevati  priporočila, 
pogoje in merila:
a/  Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti 

lokalne graditeljske tradicije;
b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti 

dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) 
tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;
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c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. 
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v 
naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi 
druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, 
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih 
tonov ali drugih barv niso dopustne;

e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-
45 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem 
podstrešju lahko višine max. 1,20 m;

f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s 
plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo 
zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni 
vzorec,

g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot 
zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim 
vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega 
objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je 
kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno 
upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, 
višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih 
objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v 
pasu 20 m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je 
nadzidan), je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih 
objektov, če se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih 
objektov in če si pridobi investitor nadzidave soglasje 
lastnikov sosednjih parcel v pasu 20 m od obstoječega 
nadzidanega objekta;

h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko 
samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava 
ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha 
dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih 
enaka obstoječi strehi dozidanega objekta;

i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo 
zazidavo v neposredni bližini;

j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji 
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov 
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne 
graditeljske tradicije;

k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih 
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh 
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati 
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko  
izboljšati;

l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri 
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati 
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev 
kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.

m/     Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisno razmerje, višina objekta, naklon ter 
obliko streh in smer slemena novopredvidenega objekta, 
vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih 
podlag za predviden poseg v prostor, za katere si mora 
investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

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

“Lega objektov na zemljišču

(1) Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidav, 
nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških 
objektov so naslednji:
- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 

z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

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

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

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

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

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

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v 
Zakonu o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. 
V primeru vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom 
in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne 
službe lokalnega pomena oziroma v javno korist, razen 
priključkov nanje, pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno 
od osi voda, če drug predpis ne določa drugače; 

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

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

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

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

“Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
pod pogoji in merili iz Uredbe.

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

- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca in senika  v skladu z določbami iz Uredbe in da 
ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje 
kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne 
razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti in 
se predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne 
službe, iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben 
za obratovanje kmetije (pogojno zazidljivo območje kmetije);

- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot 
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, ograje 
za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z določili 
iz Uredbe;
 
- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega prireditvam, 
če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če takšna prireditev 
ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa se takšen 
objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.”

(3) Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih 
oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni 
lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje

14. člen
V celoti se črta 18. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
18. členom, ki se glasi:

»Kavče 1 in 2: območji urejanja S5/1a, b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 

stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

15. člen
V celoti se črta 19. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
19. členom, ki se glasi:
»Podkraj – Zabrdo in Zabrdo: območji urejanja S5/2a, b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

16. člen
V celoti se črta 20. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
20. členom, ki se glasi:

»Tajna: območja urejanja S5/3

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.
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(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen
V celoti se črta 21. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
21. členom, ki se glasi:

»Podgorje: območja urejanja S5/4

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen
V celoti se črta 22. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
22. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja - kmetijska

Območje urejanja K5/1a,b

(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidave, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2)Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinjstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih 
objektih mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz 
do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna 
oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na 
okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih 
in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.«

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

19. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
23. členom, ki se glasi:

 »Območje urejanja K5/2a, b

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.«

20. člen
V celoti se črta 24. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
24. členom, ki se glasi:

»Območje urejanja K5/3

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22. 
členu tega odloka.«

21. člen
V celoti se črta 25. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
25. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja - gozd

Območje urejanja G5/1

(1)Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne.

(2)V območju urejanja so dopustne dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov na stavbnih zemljiščih.

(3)Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz 
tega odloka.

(4)Posegi v območje kulturnega spomenika – grad Limbar 
(Lilienberg) se morajo izvajati le ob sodelovanju s pristojno 
službo za varstvo kulturne dediščine.«

22. člen
V celoti se črtajo vsi členi od 26. do vključno 35. člena. Vsi 
ostali členi se preštevilčijo. 
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23. člen
Za celotnem 36. členu odloka o PUP se v besedni zvezi 
»gradbena parcela« črta beseda »gradbena«.

24. člen
V celoti se črta 37. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
37. členom odloka, ki se glasi:

“Komunalna infrastruktura

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
gradbene parcele skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, 
gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni 
na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno  
infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v 
javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo. Izjemoma 
je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna greznica 
na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja pretočnih 
greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s 
pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo 
biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene  strokovne službe.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) 
se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno 
jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen 
tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih 
vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti 
zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak 
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in 
si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno 
cesto. 

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati 
veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene 
za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine 
družbenega plana Mestne občine Velenje, je na obstoječih 
objektih dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela. V varovalnih 
pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje, 
dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov le pod pogoji upravljavca ceste. Soglasje upravljavca 
ceste je potrebno tudi v primerih, ko se v varovalnem pasu 
gradijo dovozni priključki na cesto, postavljajo ograje, gradijo 
oporni zidovi in sadijo žive meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, 
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, 
ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme 
posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi 
vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad 
nivojem stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno 
pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte 
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za 
stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo 
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih 
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti 
elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.

(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 
kV in 20 kV vodov ni možna. Vsi posegi v koridorjih obstoječih 
in predvidenih daljnovodov so možni le s soglasjem upravljavca 
daljnovoda.
(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne 
razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih 
naselij izvaja podzemno.

(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov 
in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.

(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu 
s predpisi.

(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s 
predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura

(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega 
sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se 
bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega 
omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske 
infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne 
ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti 
tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

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

Ogrevanje objektov

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je 
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina 
ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo 
okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.). 
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Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več 
objektov v samostojnem sistemu..    .

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno 
zbiranje odpadkov.«

25. člen
V celoti se črta 38. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 38. členom odloka, ki se glasi:

»Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 03 naslednji:
- varovalni pasovi prometne infrastrukture, 
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim storitvam, 

vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen  objekt 
(tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo 
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo upravljalci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani :
1. Cestna infrastruktura 
-  hitre ceste    35 m
-  glavne ceste        25 m
-  regionalne ceste    15 m
-  lokalne ceste   10 m
-  zbirne mestne ceste    10 m
-  mestne ceste       8 m
-  javne poti     6 m
-  državne kolesarske steze      5 m
-  javne poti za kolesarje   3 m 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran.
2. Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m,
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je  15 m,
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 m,
- varovalni pas kabliranega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20 kV je 5 m, merjeno od osi 

posameznega voda na vsako stran.
3. Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je 100 m,
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m,
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno od osi voda.
4. Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 

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

26. člen
(1) V 39. členu odloka o PUP se obstoječa tabela v celoti črta in se nadomesti z novo tabelo:
» KV   Ime. Oznaka             Območje prečkanja________________                               
380 (400)  Šoštanj-Podlog   G5/2b  

220   Šoštanj-Podlog   G5/2b
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110   Šoštanj-Podlog   S5/1a, S5/2, K5/1a, K5/1b, K5/2a, K5/2b
       K5/4
110   Šoštanj-Dravograd  K5/4«

(2) Zadnji odstavek  39. člena odloka o PUP 05 se v celoti črta.

27. člen
V celoti se črta 40. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 40. členom odloka, ki se glasi:

»Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav in elektro - energetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju varstvenih 
pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki jih določa 
upravljavec posameznega komunalnega voda v svojem soglasju.«

28. člen
V celoti se črta 42. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 42. členom odloka, ki se glasi:

»Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, ugotovljeni v 
zakonsko predpisanem postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Velenje ali pri 
izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje. 

29. člen
V celoti se črta 43. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi se preštevilčijo. 

30. člen
V celoti se črta 44. člen odloka o PUP se nadomesti z novim 44. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Mestni 
občini  Velenje.

(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s spremembo prostorskih sestavin družbenega plana Mestne občine 
Velenje ali Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje.

(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.«

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

» Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov, ki 
jih opredeljuje Uredba.« 

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

33. člen
V celoti se črta 48. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 48. členom, ki se glasi:

» Odlok o PUP 05 in kartografska dokumentacija je stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in 
Upravni enoti Velenje.«

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

Številka:  350-03-0006/2001-300
Datum:    23. 12. 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) na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 

celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselja Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št. 11/88, 9/93 ter v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/02, 6/04, 19/04 in 13/06 (v nadaljevanju kratko: odlok o PUP).

2. člen
V 1. členu odloka o PUP se črta prvi odstavek, ki se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

»Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in 
Laze (PUP 06). Sestavni del odloka o PUP 06 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za območje 
planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-03-0003/2001-300/KD, novembra 2009.«

3. člen
V 2. členu odloka o PUP se v celoti črta drugi, zadnji odstavek.

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

»Planska celota 06, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja v naseljih Arnače ter 
razloženih Naseljih Ložnica, Silova in Laze:

Oznaka območja     Prevladajoča namembnost
_____________________________________________________________________________________

Ureditveno območje naselja Šentilj 1
S6/1a       stanovanjska 
S6/1b (morfološki enoti 1A/1; 3A/1)    stanovanjska, kmetijska
S6/1c       stanovanjska, kmetijska

C6/1  (morfološke enote 3A/2; 3A/3,    centralne dejavnosti,
3B/1, 5A/1)      vzgoja in izobraževanje,
       šport in rekreacija,
       poslovna dejavnost
Ureditveno območje naselja Šentilj 2
S6/2       stanovanjska, kmetijska 
   
Ureditveno območje naselja Podkoželj
S6/3a       stanovanjska, kmetijska    

Ureditveno območje naselja Laze 1
S6/3b       stanovanjska, kmetijska

Ureditveno območje naselja Laze 2
S6/3c       stanovanjska, kmetijska
D6/1       stanovanjska kmetijska, 
       območje varovane kulturne dediščine

Ureditveno območje naselja Silova 1
S6/4a       stanovanjska, kmetijska   

Ureditveno območje naselja Silova 2
S6/4b       stanovanjska, kmetijska      
Ureditveno območje naselja Kote 1
S6/5a       stanovanjska, kmetijska  
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Ureditveno območje naselja Kote 2
S6/5b       stanovanjska, kmetijska   

Ureditvena območja naselja Ložnica
S6/6       stanovanjska, kmetijska    

Druga ureditvena območja – kmetijska
K6/1
K6/2a, K6/2b, K6/2c, K6/2d in K6/2e   kmetijska             

Druga ureditvena območja – gozd
G6/1       gozd            
G6/2       gozd, kmetijska

5. člen
V celoti se črta 4. člen odloka o PUP. Ostali členi odloka o PUP se preštevilčijo.

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

»Morfološke enote na osnovi katerih so opredeljena merila in pogoji urejanja v posameznih območjih urejanja, so z urbanističnimi 
karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja v ureditvenem območju naselja Šentilj. Morfološke 
enote so naslednje:

Območja po namenu    Območja po morfološki opredelitvi
______________________________________________________________________________________
      prostostoječe  strnjeno
       A    B

- območje individualne stanovanjske gradnje  1A (1A/1)
- območje centralnih dejavnosti   3A (3A/1, 3A/2, 3A/3)  3B (3B/1)
- parkovne, športne in rekreacijske površine  5A (5A/1)

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

»Meja planske celote in posamezna območja urejanja so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena odloka o PUP.«             

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

“Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih

(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 06 so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje 
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, 
spremembe namembnosti ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je  gradnja zahtevnih, manj 
zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnja gospodarske 
javne infrastrukture ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne 
rabe naravnih dobrin.

(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko 
nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. Pri rekonstrukciji 
objekta so dopustne prizidave, nadzidave obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti obstoječega objekta ali 
njegovega dela. Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.”

(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja naselij Šentilj 1, Šentilj 2, Laze 1, Laze 2, Silova 1, Silova 2, Kote 1, 
Kote 2 in Ložnica.

(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1.500 m2 je potrebno 
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predhodno izdelati posebne strokovne podlage za nameravano 
pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus), za katere daje 
soglasje Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Posebne strokovne podlage v katerih morajo biti določene 
lokacije predvidenih objektov, velikost objektov, cestna in 
komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov ter 
velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna 
podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.
(6) Na stavbnih zemljiščih in na obstoječih in predvidenih 
objektih je dopustna namestitev elementov za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije (sončni kolektorji, naprave za 
izkoriščanje vetra, itd.), če pri tem ne nastopajo moteči vplivi na 
bližnje in širše okolje, še posebej na bivalne pogoje sosednjih 
objektov. Izjemoma je dopustna gradnja energetskih objektov, 
ki uporabljajo obnovljive vire energije tudi izven stavbnih 
zemljišč. V primeru namestitve tovrstnih elementov in naprav, 
si mora investitor na projekt namestitve tovrstnih elementov in 
naprav, pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. 

9. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
8. členom, ki se glasi: 

»(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v 
planski celoti 06 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga 
dela:

a/   Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in 
enostavni objekti);

b/ Dozidave, prizidave in nadzidave obstoječih objektov;
c/ Gradnja objektov gospodarske  javne  in ostale 

infrastrukture;
d/ Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela 

objekta;
e/ Sprememba rabe obstoječih objektov ali dela objekta;
f/ Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih 

objektov;
g/ Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
h/ Dela za lastne potrebe;
i/ Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
j/ Dela v javno korist;
k / Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
l/ Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov;

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v 
nadaljevanju kratko Uredba. 

(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij, 
najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi so razvidni iz 
kartografske dokumentacije iz 1. člena tega odloka.

(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, 
gnojišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.) 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 05, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 

območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

(5) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja 
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki 
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju 
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne 
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture 
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport 
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. 
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.«

10. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
9. členom, ki se glasi: 

“(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 8. 
člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča  oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 
Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte, 
oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.

(2) Dozidave, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za novogradnje.

(3) Sprememba namembnosti  obstoječih gospodarskih objektov  
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.

(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih 
objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).

(5) Na celotnem območju planske celote 06 je dopustna 
gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture  in 
objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih 
in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov 
lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje 
telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske koče na 
gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti 
za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami 
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.

(6) Na celotnem območju planske celote 06 (na stavbnih 
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. Podrobnejši  pogoji in merila za gradnjo  nezahtevnih 
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.”

11. člen
V celoti se črtata 10. in 11. člen odloka o PUP. Ostali členi 
odloka o PUP se preštevilčijo.

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

“Lega objektov na zemljišču

(1) Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, prizidav, 
nadzidav obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih 
objektov v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških 
objektov so naslednji:
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- zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

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

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

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

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

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

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture 
in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi 
objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, 
kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, 
namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s 
kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno 
vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma 
v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni 
pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa 
drugače; 

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

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

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

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

“Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le 
pod pogoji in merili iz Uredbe.

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

- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca in senika  v skladu z določbami iz Uredbe 
in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno 
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi 
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni 
mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje pristojne 
kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen 
objekt nujno potreben za obratovanje kmetije (pogojno 
zazidljivo območje kmetije);

- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot 
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, 
ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu 
z določili iz Uredbe;

 
- da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 

prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če 
takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani 
prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje 
stanje.”

(3) Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih 
oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni 
lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje

14. člen
V celoti se črta 18. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
18. členom, ki se glasi:

»Ureditveno območje Šentilj 1: območja urejanja S6/1a, b, c 
in C6/1

(1) Območje urejanja S6/1a je namenjeno gradnji individualnih 
stanovanjskih objektov, ter komunalne infrastrukture za 
individualno gradnjo. Dovoljene so novogradnje stanovanjskih 
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta. Za umestitev 
predvidenih stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture 
v prostor je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne 
podlage (lokacijski preizkus) za katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 
Pri izdelavi posebnih strokovnih podlag naj se kot strokovna 
podlaga smiselno uporabi Zazidalni načrt Šentilj – programski 
del (odlok objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 
13/83 in 10/86).
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(2) V območji urejanja S6/1b in S6/1c sta pretežno namenjeni 
individualni stanovanjski gradnji:  
a) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 

kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov 
namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi 
objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov pod splošnimi pogoji. 

b) Dovoljena je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta. 

c) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij 
za potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to 
omogoča velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih 
objektov in ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo. 

d) V morfološki enoti 3A/1 (območje obstoječega gasilskega 
doma) so dovoljeni posegi za potrebe normalnega 
funkcioniranja dejavnosti, dozidave, rekonstrukcije in 
sprememba namembnosti gasilskega doma. 

e) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

(3) Območje urejanja C6/1 (morfološke enote 3A/2, 3A/3, 3B/1 
in 5A/1) je pretežno namenjeno centralnim dejavnostim, vzgoji 
in izobraževanju, cerkvi in pokopališču ter športno rekreacijski 
dejavnosti:
a) V morfološki enoti 3A/2 so dovoljeni posegi po merilih iz 8. 

člena tega odloka.
b) V morfološki enoti 3B/1 so predvideni posegi v prostor za 

razvoj centralnih dejavnosti naselja Šentilj. Dopustne so 
dozidave, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih 
objektov. Dopustne so porušitve obstoječih objektov in 
izgradnja novih objektov za šolstvo in izobraževanje 
s spremljajočimi objekti in zunanjo ureditvijo, gradnja 
trgovskih, gostinskih, servisnih, poslovnih, upravnih in 
turističnih objektov ter objektov za šport in rekreacijo. Za 
večje posege v prostor morajo biti za območje morfološke 
enote izdelane posebne strokovne podlage (lokacijski 
preizkus) za katere si mora investitor pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

c) Novogradnje v morfološki enoti z oznako 3A/3 niso dopustne. 
Dovoljene so dozidave in rekonstrukcije obstoječih objektov 
ter postavitev nadstrešnice ob obstoječi mrliški vežici. 
Posegi v objekt cerkve, v neposredni okoliški prostor ter v 
območje pokopališča so dopustni le na podlagi predhodnih 
pogojev in soglasja pristojnega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.

d) V morfološki enoti 5A/2 so dovoljeni posegi za namene 
športa in rekreacije, le na podlagi predhodno izdelanih 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje. V tej enoti je dopustna 
izgradnja spremljajočih objektov, ki služijo za namene 
športa in rekreacije.

15. člen
V celoti se črta 18a. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
19. členom, ki se glasi:

»Ureditveno območje Šentilj 2: območje urejanja S6/2

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 

poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

16. člen
V celoti se črtata 19. in 19a. člen odloka o PUP in se nadomesti 
z novim 20. členom, ki se glasi:

»Ureditveno območje Podkoželj: območje urejanja S6/3a

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

17. člen
V celoti se črta 20. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
21. členom, ki se glasi:

»Ureditveni območji Laze 1 in Laze 2: območja urejanja S6/3b, 
c in D6/1

(1) V območjih urejanja S6/3b,c je dovoljena novogradnja 
stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov, 
gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s 
spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije 
obstoječih objektov in odstranitve obstoječih objektov pod 
splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in 
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enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja S6/3b,c je dovoljena gradnja 
gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev dovoljena 
na območjih, kjer to omogoča velikost parcele, zadostni 
odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za dovoz in 
manipulacijo.

(3) V območjih urejanja S6/3b,c so dovoljene spremembe 
namembnosti gospodarskega poslopja v stanovanje, v 
delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost, če z novim 
posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico na 
sosednje objekte.

(4)  V območju urejanja D6/1 so dovoljene gradnje stanovanjskih, 
počitniških, kmetijskih, gospodarskih, nezahtevnih in 
enostavnih objektov. Dovoljeni so posegi v prostor, ki bistveno 
ne spreminjajo namena in zunanjosti obstoječih objektov 
(dozidave, prizidave in rekonstrukcije). Vsi posegi v območju 
varstvenega pasu kulturnega spomenika (grad Švarcenštajn) 
so dopustni le ob predhodnih pogojih in soglasju pristojnega 
zavoda za varstvo kulturne dediščine. Priporoča se izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotno 
območje urejanja. Za vse posege v območje urejanja D6/1 si 
mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.

(5) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 
pitne vode.

(6) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

18. člen
V celoti se črta 21.člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
22. členom, ki se glasi:

»Ureditvena območja Silova: območja urejanja S6/4a, b in 
S6/5a,b

(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, 
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih 
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi 
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali 
posameznih delov objekta.

(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za 
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča 
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in 
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.

(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost 
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči 
vplivi na okolico na sosednje objekte.

(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v 
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov 

pitne vode.

(5) Vsi ostali posegi v prostor so dovoljeni pod splošnimi pogoji 
opisanimi v prejšnjih točkah tega odloka.

19. člen
V celoti se črta 22. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
23. členom, ki se glasi:

»Ureditveno območje Ložnica: območja urejanja S6/6

Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji kot so opisani v 22. 
členu teha odloka.«

20. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
24. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja - kmetijska

Območje urejanja K6/1 in K6/2a, b, c, d, e
(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidave, 
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih 
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih 
zemljiščih.

(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe 
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinjstva, poslovnih, 
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji 
na površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih 
objektih mora biti zagotovljen zakonsko  predpisan dovoz 
do predvidenih objektov, ustrezno število parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna 
oziroma obrtna dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na 
okolje in na bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih 
in njihovi okolici.

(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na 
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi 
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.

(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v 
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev 
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja 
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije 
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij, 
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne 
sme presegati  površine osnovnega objekta.

(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih 
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.

(6) Na območju kmetijskih zemljišč, ob ureditvenem območju 
Šentilj 1, je dovoljena izgradnja čistilne naprave in celovitega 
kanalizacijskega sistema za čiščenje odpadnih vod iz 
ureditvenega območja naselja Šentilj. Na kmetijskih zemljiščih 
je dopustna gradnja biloških čistilnih naprav za posamezna 
ureditvena območja naselij in posamezna  območja stavbnih 
zemljišč, skladno z zakonsko predpisanimi določili za gradnjo 
tovrstnih objektov.
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(7) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših 
kmetijskih zemljišč.«

(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda, 
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca 
vodovodnega omrežja.”

21. člen
V celoti se črta 24. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
25. členom, ki se glasi:

»Druga območja urejanja - gozd

Območje urejanja G6/1 in G6/2

(1) Novogradnje samostojnih objektov na območju gozdnih 
zemljišč niso dopustne.

(2) V območju urejanja G6/2 (na obstoječih stavbnih zemljiščih) 
so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, počitniških 
objektov, zidanic, gospodarskih in kmetijskih objektov, dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe 
namembnosti obstoječih objektov.

(3) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z določili iz Uredbe in v skladu s splošnimi pogoji iz 
tega odloka.

22. člen
V celoti se črta 25. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
26. členom, ki se glasi: 

»Oblikovanje zunanje podobe objektov

Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na območju 
planske celote 03 je potrebno upoštevati  priporočila, pogoje in 
merila:
a/  Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti lokalne 

graditeljske tradicije;
b/ Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti 

dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo) tako 
v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut;

c/ Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov. 
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v 
naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi 
druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

d/ Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva, 
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih 
tonov ali drugih barv niso dopustne;

e/ Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 35-45 
stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem podstrešju 
lahko višine max. 1,20 m;

f/ Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s plastnicami 
terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo zasnovo 
zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni vzorec,

g/ Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno 
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in 
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko tudi 
kot zaključena funkcionalna enota s posebnim samostojnim 
vhodom. Višinski gabarit naj bo enak gabaritu obstoječega 
objekta ali nižji. Kritina dozidave mora biti enaka, kot je 
kritina dozidanega objekta. Pri gradnji dozidav, je potrebno 

upoštevati pogoje in merila glede maksimalne etažnosti, 
višina dozidave pa ne sme presegala višine sosednjih 
objektov, ki so v bližini manj kot 20 m. Izjemoma je v pasu 20 
m (merjeno od fasade obstoječega objekta, ki je nadzidan), 
je lahko višinski gabarit tudi višji od sosednjih objektov, če 
se ne poslabšuje bivalnih pogojev sosednjih objektov in če 
si pridobi investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih 
parcel v pasu 20 m od obstoječega nadzidanega objekta;

h/ Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko samostojne 
ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava ne sme 
višinsko presegati osnovnega objekta. Streha dozidave 
naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih značilnostih enaka 
obstoječi strehi dozidanega objekta;

i/ Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo 
zazidavo v neposredni bližini;

j/ Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji 
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov 
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne 
graditeljske tradicije;

k/ Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih 
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh 
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati 
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko  
izboljšati;

l/ Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri 
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati 
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev 
kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.

m/  Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisno razmerje, višina objekta, naklon ter 
obliko streh in smer slemena novopredvidenega objekta, 
vendar le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag 
za predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«

23. člen
V celoti se črta vsi 26. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi se 
preštevilčijo.

24. člen
V celoti se črta vsi 27. člen odloka o PUP z naslovom »VI. 
MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL« in se 
nadomesti z novim 27. členom, ki se glasi:

»MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL IN ZEMLJIŠČ, 
NAMENJENIH ZA GRADNJO

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

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

(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od 
okoliških zemljiških  parcel za gradnjo. Velikost parcele za 
gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, 



23. december 2009URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 62  / Številka 25-2009

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti 
je minimalno 400 m2, ob upoštevanju dopustne stopnje 
izkoriščenosti zemljišča in predpisanih odmikov objektov od 
sosednjih parcel iz 12. člena odloka.

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

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

25. člen
V celoti se črta 28. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
28. členom odloka, ki se glasi:

“Komunalna infrastruktura

(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma 
parcele za gradnjo skrbi investitor.

(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni, 
gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni 
na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno  
infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).

(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v 
javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo. Izjemoma 
je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna greznica 
na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja pretočnih 
greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.

(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s 
pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo 
biti zgrajeni iz atestiranih materialov.

(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene  strokovne službe.

(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.

(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka) 
se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno 
jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen 
tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih 
vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti 
zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.

(8) Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.

(9) Na območju kmetijskih zemljišč je dopustna gradnja bioloških  
čistilnih naprav za odvajanje fekalnih odplak iz gospodinstev in 
kanalizacijskega sistema, ob upoštevanju ustreznih odmikov 

od stavbnih zemljišč in da se z gradnjo tovrstnih naprav ne 
poslabšajo bivalni pogoji v obstoječih stanovanjskih objektih.

Prometna infrastruktura

(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak 
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in 
si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno 
cesto. 

(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati 
veljavna zakonska določila in normative.

(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene 
za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine 
družbenega plana Mestne občine Velenje, je na obstoječih 
objektih dovoljeno opravljati le vzdrževalna dela. V varovalnih 
pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje, 
dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih 
objektov le pod pogoji upravljavca ceste. Soglasje upravljavca 
ceste je potrebno tudi v primerih, ko se v varovalnem pasu 
gradijo dovozni priključki na cesto, postavljajo ograje, gradijo 
oporni zidovi in sadijo žive meje.

(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, 
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu, 
ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.

(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme 
posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi 
vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad 
nivojem stoletnih vod.

Energetska infrastruktura

(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 
prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno 
pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte 
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za 
stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo 
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih 
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti 
elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.
(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10 
kV in 20 kV vodov ni možna. Vsi posegi v koridorjih obstoječih 
in predvidenih daljnovodov so možni le s soglasjem upravljavca 
daljnovoda.
(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne 
razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih 
naselij izvaja podzemno.
(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov 
in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove 
transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.
(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu 
s predpisi.
(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s 
predpisi.

Telekomunikacijska infrastruktura
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(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega 
sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se 
bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega 
omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.

(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske 
infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne 
ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti 
tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.

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

Ogrevanje objektov

(1) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je 
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina 
ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo 
okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.). 
Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani 
in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več 
objektov v samostojnem sistemu..    .

Ravnanje z odpadki

(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski 
odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.

(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi 
locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno 
zbiranje odpadkov.«

26. člen
V celoti se črta 29. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
29. členom odloka, ki se glasi:

»Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni 
pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture  na območju 
PUP 06 naslednji:
- varovalni pasovi prometne infrastrukture, 
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega 

plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim 
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in 
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne 
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.

(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom 
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen  objekt 
(tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so 
soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo 
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo 
upravljalci teh objektov.

Širine varovalnih pasov

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

vsaki strani :
1. Cestna infrastruktura 
-  hitre ceste    35 m
-  glavne ceste        25 m
-  regionalne ceste    15 m
-  lokalne ceste   10 m
-  zbirne mestne ceste    10 m
-  mestne ceste       8 m
-  javne poti     6 m
-  državne kolesarske steze      5 m
-  javne poti za kolesarje   3 m 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran.
2. Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m,
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 110 kV je  15 m,
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m,

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

3. Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 

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

tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m,
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 

obratovalnim tlakom manjšim  od 1 bar je 5 m, merjeno od 
osi voda.

4. Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 

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

27. člen
V celoti se črta 30. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi odloka se 
smiselno preštevilčijo.

28. člen
V celoti se črta 31. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
31. členom odloka, ki se glasi:

»Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav 
in elektro - energetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata, pod pogoji in soglasju 
upravljavca posameznega komunalnega voda. V območju 
varstvenih pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih 
koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi 
pogoji, ki jih določa upravljavec posameznega komunalnega 
voda v svojem soglasju.«

29. člen
V celoti se črta 33. členu odloka o PUP se nadomesti z novim 
33. členom odloka, ki se glasi:

»Namensko rabo obstoječih kmetijskih zemljišč je mogoče 
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spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, 
ugotovljeni v zakonsko predpisanem postopku sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne 
občine Velenje ali pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Velenje. 

30. člen
V celoti se črta 34. členu odloka o PUP in se nadomesti z novim 
34. členom odloka, ki se glasi:

»Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega 
gospodarjenja z naravnimi viri, je potrebno za postavitev 
čebelnjaka pridobiti predhodno soglasje lokalno pristojnega 
čebelarskega društva in veterinarskega inšpektorja, ki predpiše 
pogoje za postavitev čebelnjaka.«

31. člen
V celoti se črta 35. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
35. členim odloka, ki se glasi:

»(1) Z namenom,da se trajno zagotovi ohranitev kulturne 
dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila 
veljavnega odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju Mestne občine Velenje.
 (2) Za vse posege v prostor (pozidan in nepozidan), ki je 
opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se 
morajo izvajati v sodelovanju s pristojnim zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje za 
predviden poseg na kulturnem spomeniku in za druge posege 
v prostor v njegovem varovalnem območju, opredeljenem v 
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine 
Velenje.

32. člen
V celoti se črta 36. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
36. členom, ki se glasi:

» Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov, ki jih opredeljuje Uredba.« 

33. člen
V celoti se črta 37. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
37. členom, ki se glasi:

» Odlok o PUP 06 in pripadajoča kartografska dokumentacija je 
stalno na vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje in Upravni enoti Velenje.«

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

Številka:  350-03-0003/2001-300
Datum:    23. 12. 2009
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP – 1 – UPB5, Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008  in 
58/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 27. seji dne 22. 12. 2009 
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvi cestnega prometa in o varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 22/2007 in 19/2008; v 
nadaljevanju: odlok) se 4. d člen spremeni tako, da se glasi:

»1. Za prometne površine posebnega pomena se 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. Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od 
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so: 
Cona A: 
• 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; 

• parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom 
Paka in parkirišče pred stavbo NLB. 

Cona B: 
• parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri 

Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo 
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma; 

• parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti in 
• parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in 

Tomšičeva cesta 10. 

3. Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je 
razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do 2.« 

2. člen
4. e  člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. Cena ene ure parkiranja znotraj con A in B je 0,40 €. 

2. Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A in B 
brezplačno. Čas pričetka parkiranja je potrebno v skladu s 
prometnimi predpisi označiti na vidnem mestu v vozilu.

3. Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v obeh conah 
brezplačno in časovno neomejeno.«

3. člen
Tretji odstavek  4. f  člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) velja 12 mesecev, njena 
cena pa znaša 350 €. V primeru, da število prodanih letnih kart 
doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se prodaja letnih 
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kart ustavi.«

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

Številka: 15-02-03/2006 
Datum:   23. 12. 2009                                                                 
                 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS–UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US 76/08 in 78/09), 
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), 08),7.
odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07), 28. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo(Uradni list 
RS št. 5/2006, 41/2008), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 27. seji dne 22. 12. 2009 
sprejel

SKLEP 
o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 

Mestni občini Velenje za leto 2010 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje potrjuje programu oskrbe s pitno 
vodo na območju Mestne občine Velenje za leto 2010.

Številka: 352-05-0015/2009
Datum:   23. 12. 2009
                                                                                  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS–UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US 76/08 in 78/09), 
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), 13. 
člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode 
na območju Mestne občine Velenje, 7. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 28. člen Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo(Uradni list RS št. 5/2006, 41/2008), 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 
svoji __________ seji dne ________ sprejel

SKLEP 
o potrditvi  programa  odvajanja in čiščenja 
odpadne in padavinske vode v Mestni občini 

Velenje za leto 2010 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje potrjuje program odvajanja in 
čiščenja odpadne in padavinske vode  na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2010.

Številka: 352-05-0015/2009
Datum: 23. 12. 2009
                                                                                  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 42. in 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 27. seji dne 22. 12. 2009 sprejel 

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2010

I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2010 je naslednji:

1. SEJA –  2. februar 2010: 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je planske celote 05; naselja Kav�e, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje 
in Tajna 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je planske celote 06, naselje Arna�e ter razložena naselja Ložnica, Silova in 
Laze

župan predlog 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo za Mestno ob�ino Velenje 

župan osnutek 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in 
�iš�enja odpadne vode za Mestno ob�ino Velenje 

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka na 
obmo�ju Zgornjega Šaleka 

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
vodovod Hrastovec vrh 

župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni ob�ini Velenje (po skrajšanem 
postopku) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje (po skrajšanem postopku) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (po 
skrajšanem postopku) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega 
zavoda Ljudska univerza Velenje (po skrajšanem postopku) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Rde�a
dvorana ŠRZ (po skrajšanem postopku) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega 
zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku) 

župan predlog 

Odlok o premetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in 
�iš�enja javnih površin v Mestni ob�ini Velenje 

župan predlog 

Odlok o na�inu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in �iš�enja
javnih površin  

župan predlog 

Pravilnik o standardih za urejanje in �iš�enje javnih površin župan predlog 
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Poro�ilo o poskusnem izvajanju prevoza potnikov  v mestnem prometu od 1.9.2009 
do 31.12.2009 

    

Poro�ilo o uresni�evanju programa varnosti v cestnem prometu SPV-MOV za leto 
2009

    

Poro�ilo o delu dijakov in študentov v projektu "�isto moje Velenje 2009"     
Poro�ilo o izvajanju Energetskega koncepta Mestne ob�ine Velenje za leto 2009 
Poro�ilo o izboru novega koncesionarja za vzdrževanje cest v MOV 
Poro�ilo Policijske postaje Velenje 

2. SEJA –  9. marec 2010:
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Mestne ob�ine Velenje za 
leto 2010 (po skrajšanem postopku) 

župan   
predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/1, Konovo v Velenju 

župan osnutek 

PUP 01 – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan predlog 
PUP za obmo�je urejanja S4/8, Podkraj v Velenju – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan predlog 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo za MO Velenje 

župan predlog 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospadarske javne službe odvajanja in 
�iš�enja odpadne vode za Mestno ob�ino Velenje 

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na obmo�ju Šalek - levi breg 

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
vodovod Hrastovec vrh 

župan predlog 

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV župan predlog 
Poro�ilo o izvajanju projekta "Brezpla�no pravno svetovanje za ob�ane MOV v letu 
2009" 

    

Program dela Nadzornega odbora Mestne ob�ine Velenje za leto 2010 nadzorni odbor   

Plan razvoja ob�inskih cest za obdobje štirih let župan predlog 

Poro�ilo o delovanju Medob�inske lokalne akcijske skupine (LAS) za 
prepre�evanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2009   
Letno poro�ilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2009     
Letno poro�ilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2009     
Letno poro�ilo o delovanju Medob�inskega inšpektorata za leto 2009   

3. SEJA – 13. april 2010 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorju Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2009 

župan predlog 

Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorici Javnega 
zavoda Lekarna Velenje za leto 2009 

župan predlog 

Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost pomo�nici direktorice 
za finan�no podro�je JZ Lekarna Velenje za obdobje januar-avgust 2009 

župan predlog 
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Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009 

župan Predlog 

Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una Mestne ob�ine Velenje za leto 2009 župan Predlog 
Poro�ilo o delu Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009     
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorju Javnega 
zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009 

župan Predlog 

Poro�ilo o delu Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009     
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorju Javnega 
zavoda Muzej Velenje za leto 2009 

župan Predlog 

Poro�ilo o delu Javnega zavoda Galerija Velenje za leto 2009     
Strategija razvoja športa v Mestni ob�ini Velenje za obdobje 2010 -2015 župan Predlog 
Poro�ilo o delu zavoda KSSENA za leto 2009     
Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni ob�ini Velenje župan Osnutek 
Poro�ilo o delu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje za leto 2009     
Poro�ilo o delu Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009     
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/1, Konovo v Velenju 

župan Predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju 

župan Osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoro�nega
plana Mestne ob�ine Velenje 

župan Osnutek 

Poslovni na�rt koncesionarja za ravnanje z odpadki za leto 2010     
Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo�ju Mestne ob�ine Velenje župan Osnutek 

Pravilnik o tehni�ni izvedbi in uporabi vodovodnih objekto v in naprav na obmo�ju
Mestne ob�ine Velenje 

župan Predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo na obmo�ju strnjene pozidave Šentilj 

župan Osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na obmo�ju Šalek - levi breg 

župan Predlog 

Odlok o rabi javnih površin in ob�inskih taksah v Mestni ob�ini Velenje župan Osnutek 

4. SEJA – 25. maj 2010 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Poro�ilo o delu Rde�e dvorane ŠRZ za leto 2009     
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorju RD ŠRZ župan  Predlog 
Poro�ilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2009     
Poro�ilo o delu Javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2009     
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorju Javnega 
zavoda Mladinski center Velenje za leto 2009 

župan Predlog 

Poro�ilo o delu Javnega zavoda Festival Velenje za leto 2009     
Sklep o soglasju k izpla�ilu dela pla�e za delovno uspešnost direktorici Javnega 
zavoda Festival Velenje za leto 2009 župan Predlog 
Poro�ilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni ob�ini Velenje za leto 2009     
Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni ob�ini Velenje župan Predlog 
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Poro�ilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni ob�ini 
Velenje za leto 2008 

    

Sklep o premoženjski bilanci Mestne ob�ine Velenje za leto 2009 župan Predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju 

župan Predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju 

župan Osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoro�nega
plana Mestne ob�ine Velenje 

župan Predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo na obmo�ju strnjene pozidave Šentilj 

župan Predlog 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo�ju Mestne ob�ine Velenje župan Predlog 

Pravilnik o tehni�ni izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na obmo�ju
Mestne ob�ine Velenje 

župan Osnutek 

Pravilnik o dodeljevanju garaž v najem župan Osnutek 

Ob�inski program varstva okolja  MOV župan Predlog 
Sklep o imenovanju ob�inske volilne komisije Mestne ob�ine Velenje  župan Predlog 
Odlok o rabi javnih površin in ob�inskih taksah v Mestni ob�ini Velenje župan Predlog 
Strategija za mlade Župan Predlog 

5. SEJA – 6. julij 2010: 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o dolo�itvi cen programov v Vrtcu Velenje župan Predlog 
Sklep o dolo�itvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje župan Predlog 
Poro�ilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomo� družini na domu     
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo� družini na domu župan Predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto  v Velenju 

župan Predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/3 Šmartno-Velenje in del obmo�ja urejanja G4/3 

župan Osnutek 

PUP za obmo�je urejanja S4/9, za gradom v Velenju – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan Predlog 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
zakanalizacijo obmo�ju Straže župan

Osnutek

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo komunalne infrastrukture Šentilj župan

Predlog

Odlok o javnem redu in miru v Mestni ob�ini Velenje župan Osnutek

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo komunalne infrastrukture Tajna 

župan Osnutek 

6. SEJA – 5. oktober 2010: 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/3 Šmartno-Velenje in del obmo�ja urejanja G4/3 

župan Predlog 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/5, Stara vas v Velenju 

župan Osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega na�rta Staro Velenje župan Osnutek 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
zakanalizacijo obmo�ju Straže župan

Predlog

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo komunalne infrastrukture Tajna 

župan Predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Kav�e zahod 

župan Osnutek 

Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem župan Osnutek 
Lokalni program kulture Mestne ob�ine Velenje župan Predlog 
Odlok o javnem redu in miru v Mestni ob�ini Velenje župan Predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega na�rta Gorica – vzhod župan Predlog 

7. SEJA – 16. november 2010 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o  potrditvi mandatov �lanov ob�inskega sveta župan Predlog 
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana  župan Predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo�je urejanja S4/5, Stara vas v Velenju. 

župan Predlog 

PUP 02 – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan predlog  
PUP 03 – Uradno pre�iš�eno besedilo župan Predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega na�rta Staro Velenje župan Predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izra�un komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Kav�e zahod 

župan Predlog 

8. SEJA – 21. december 2010 
NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o prora�unu Mestne ob�ine Velenje za leto 2011 župan osnutek 
Odlok o prora�unu Mestne ob�ine Velenje za leto 2012 župan osnutek 
PUP 04 – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan predlog 
PUP 05 – Uradno pre�iš�eno besedilo  župan predlog 
Letno poro�ilo Rde�ega križa Slovenije Obmo�nega združenja Velenje     
Letni program športa za leto 2011 župan predlog 
Okvirni program dela Sveta Mestne ob�ine Velenje za leto 2011 župan predlog 

PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 
� Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, �istopisi prostorskih aktov
� Strategija razvoja in prostorski red Mestne ob�ine Velenje
� Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov
� Razvojni programi posameznih podro�ij
� Pravilniki o finan�nih intervencijah
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III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum:   23. 12. 2009

župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

� Akti o ustanovitvi javno - zasebnega partnerstva
� Spremembe statuta ob�ine in poslovnika ob�inskega sveta
� Poro�ila Nadzornega odbora MOV  
� Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju 
� Sklepi o prenehanju statusa javnega dobra 
� Spremembe in dopolnitve sklepa o na�rtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO 

Velenje za 2010  
� Poro�ila javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je ob�ina, 

poro�ila drugih organizacij v Mestni ob�ini Velenje ter poro�ila delovnih teles ob�ine
� Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje 
� Akti o štipendiranju 

SEZNANITEV Z:
� Poro�ilom o izvrševanju prora�una Mestne ob�ine Velenje v obdobju 1. januarja 2010 do 30. junija 

2010
� Poro�ilom o izvrševanju na�rta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 

2009
� Poro�ila o izvrševanju posameznih projektov (C�N, CERO Celje, …) 

II.
Seje Sveta Mestne ob�ine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, ob 8. uri dopoldan v sejni dvorani 
Mestne ob�ine Velenje: 

Zap. št. Datum

1. seja 2. februar 2010 

 2. seja 9. marec 2010 
3. seja 13. april 2010 
4. seja  25. maj 2010 

5. seja 6. julij 2010 
6. seja  5. oktober 2010 
7. seja  16. november 2010 
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni list RS št. 
49/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008 in 79/2009) so:
-  Občinski svet občine Braslovče na podlagi 16. člena Statuta občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 37/1999, 55/2000 in 16/2003) na 23. seji, dne 2.12.2009,
-  Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 4/99) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 14/07, UPB- 1) na 26. seji, dne 
19.11.2009,
-  Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/2008) 
in 57. člena Statuta občine Ljubno (Uradni list RS, št.  33/2007) na 23. seji, dne 
3.12.2009,  
-  Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999) in 17. člena Statuta občine Luče (Uradni list 
RS, 103/2007) na 17. seji, dne 3.12.2009,
-  Občinski svet občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji, dne 7.12.2009,
-  Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999) in 16. člena Statuta občine Nazarje 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji, dne 
15.12.2009,
-  Občinski svet občine Polzela na podlagi 30. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Polzela (Uradni list RS, št. 1/2009) 
in 16. člena Statuta občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/2007) na 19. seji, dne 
15.12.2009,
-  Občinski svet občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 81/2006) na 28. seji, dne 17.12.2009,
-  Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 26/2007) in 16. člena Statuta občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 11/2007), na 28. seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 4/2009) in 16. člena Statuta občine Solčava (Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. 
seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2001) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006) na 23. seji, dne 22.12.2009,
-  Občinski svet  občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta občine Šoštanj 
(UPB - 2, Uradni list občine Šoštanj, št. 14/2008) 28. na seji, dne 21.12.2009,
-  Občinski svet občine Tabor na podlagi 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni 
list RS, št. 120/2006), na 24. seji, dne 21.12.2009, 
-  Občinski svet občine Vransko na podlagi  6. člena Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/1999 
in 18/2009) in 16. člena Statuta občine Vransko  (Uradni list RS, št. 24/1999 in 
38/2002) na 21. seji, dne 15.12.2009 in
-  Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na 27. seji, dne 22.12.2009, sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 

okolja«

I. Splošne določbe

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave z 

imenom: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v 
nadaljevanju: skupna uprava), nadalje se določi sedež skupne 
uprave, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

2. člen 
(1)  Skupna uprava bo opravljala naloge iz področja medobčinske 
inšpekcije in medobčinskega redarstva za naslednje občine 
ustanoviteljice:
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, 
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica 
ob Savinji, 
Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno 
ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, 
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

(2) Skupna uprava bo tudi opravljala del nalog iz področja 
varstva okolja za naslednje občine ustanoviteljice:     
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj  in
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 
1, 3320 Velenje. Skupna uprava ima lahko prostore tudi na 
dislocirani enoti.
        
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja«, v spodnji polovici zunanjega roba 
pa je umeščen polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V 
sredini žiga je odtisnjen znak skupne uprave.  

4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb 
in dopolnitev tega odloka ter       zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni 
občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, 
sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt 
skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve 
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne 
uprave.

II. Naloge in organizacija dela

5. člen
Skupna uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
1. Medobčinske inšpekcije, 
2. Medobčinskega redarstva in 
3. Varstva okolja.
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6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne 
naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih  služb in sicer:
1. Medobčinska inšpekcija opravlja naloge občinske 

inšpekcije,
2. Medobčinsko redarstvo opravlja naloge občinskega 

redarstva,
3. Varstvo okolja opravlja naloge zagotavljanja in izvajanja 

javnih služb: 
- Pripravlja program ozaveščanja in sodeluje pri pripravi 

odlokov in tehničnih pravilnikov ter oblikovanja cen storitev 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki in skozi akte 
in program izvajalca zagotavlja, da se v okviru teh služb 
opravlja ločeno zbiranje frakcij;

- Opravlja vse potrebne naloge v zvezi z zbiranjem, prevozom 
in odlaganjem odpadkov;

- Sodeluje z občinsko inšpekcijo pri programu sanacije divjih 
odlagališč;

- Zagotavlja delovanje in vzdrževanje informacijskega 
sistema za področje zraka in posreduje podatke Ministrstvu 
za potrebe informacijskega sistema okolja; 

- Opravlja naloge spremljanja in nadzora kvalitete zraka za 
potrebe obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v 
primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku. 

(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta 
prekrškovna organa občin ustanoviteljic skupne uprave. 

(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in 
medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni   postopek in 
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z 
občinskimi predpisi. Občinski predpisi, ki vsebujejo pooblastila 
uradnih oseb prekrškovnega organa, so objavljeni na spletni 
strani posamezne občine ustanoviteljice. 

(3)  Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so 
prihodek proračuna občine, na območju    katere je bil prekršek 
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati 
po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor 
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo 
župani občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih 
uslužbencih. 
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in 

medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin 
ustanoviteljic ter varstva okolja.

(3) Vodja  skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(4) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj 6 let delovnih izkušenj.

(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje 
skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.

10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice 
županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne 
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne 
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci 
sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic oziroma  vodja skupne uprave na podlagi 
njihovega pisnega  pooblastila.

12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo 
župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.

III. Sredstva za delo

13. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine 
ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:   
Občina Braslovče                                        3%
Občina Gornji Grad                                     1%
Občina Ljubno                                             1%
Občina Luče                                                1%
Občina Mozirje                                 2%
Občina Nazarje                                1%
Občina Polzela                                             2%
Občina Prebold                                1%
Občina Rečica ob Savinji                 1%
Občina Solčava                                            1%
Občina Šmartno ob Paki                   2%
Občina Šoštanj                               10%
Občina Tabor                                                1%
Občina Vransko                             1%
Mestna občina Velenje                               72%.

(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in 
dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za 
obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine 
določijo v novem razmerju:
- v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela 

posameznih občin ustanoviteljic, 
- če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,
- ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.
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(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja 
občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež. 
Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

(4)  Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. 

14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen 
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava 
sedež. 

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno 
upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim 
proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

16. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje 
uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti, določenih z odlokom.

17. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko 
izjavo, o kateri izda občinski svet  ugotovitveni sklep, ki se 
pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in 
dogovora iz 16. člena odloka. 

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 
morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
                                                           
V. Prehodne in končne določbe

18. člen
(1) Skupna uprava nadaljuje s svojim delom nemoteno naprej, 
razen na področju varstva okolja, ki začne z delom, ko občine 
ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina 
ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, 
vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom služba za varstvo 
okolja, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene 

v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se 
opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka 
prevzame skupna uprava.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe 
v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi 
ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, 
zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede 
na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine 
ustanoviteljice.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007 in 22/2008, 
Uradni list RS, št. 109/2005, 60/2007 in 19/2009, Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 9/2003, 13/2005, 17/2007 
in 20/2008, Uradni list RS, št, 64/2007 in 14/2009, Uradni list 
RS, št, 64/2007 in 14/2009,  Uradni list RS, št, 64/2007 in 
14/2009, Uradni list RS, št. 89/2008 in 3/2009, Uradni List RS, 
št. 71/2007 in 17/2009, Uradni list RS, št. 101/2007, Uradni list 
RS, št. 111/08, Uradni vestnik MO Velenje 15/2007 in 04/2009, 
Uradni list občine Šoštanj, št. 8/2007 in 1/2009, Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 12/2003, 12/2005, 13/2005, 28/2007 
in 20/2008, Uradni list RS, št. 103/2007 in 28/2009).  

20. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi 
zadnje od občin ustanoviteljic.    

Številka: 032-03/2009 
Braslovče, dne: 2.12.2009      

Občinski svet Občine Braslovče
 Župan Marko Balant, s.r.

Številka: 032-0001/2009
Gornji Grad, dne: 19.11.2009    

Občinski svet Občine Gornji Grad 
 Župan Stanko Ogradi, s.r.

Številka: 007-9/2009
Ljubno, dne: 3.12.2009     

Občinski svet Občine Ljubno
 Županja Anka Rakun

Številka: 007-11/2009 
Luče, dne: 3.12.2009       
  Občinski svet Občine Luče
 Župan Ciril Rosc

Številka: 007-0010/2009
Mozirje, dne: 7.12.2009   

Občinski svet Občine Mozirje
 Župan Ivan Suhoveršnik

Številka: 032-001/2006-2010-24             
Nazarje, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Nazarje
 Župan Ivan Purnat
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Številka: 061-5/2009-1 
Polzela, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Polzela
 Župan Ljubo Žnidar

Številka: 032-1/2009
Prebold, dne: 17.12.2009   

Občinski svet Občine Prebold 
 Župan Vinko Debelak
Številka: 007-0001/2009-10
Rečica ob Savinji, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
 Župan Vincenc Jeraj

Številka: 034-0003/2009-1
Solčava, dne: 18.12.2009  

Občinski svet Občine Solčava
 Župan Alojz Lipnik

Številka: 015-03-001/2009   
Šmartno ob Paki, dne: 22.12.2009  

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki  
 Župan Alojz Podgoršek

Številka: 03203-2/2009
Šoštanj, dne: 21.12.2009   

Občinski svet Občine Šoštanj
 Župan Darko Menih

Številka: 03201-Ir24/2009
Tabor, dne: 21.12.2009  

Občinski svet Občine Tabor
 Župan Vilko Jazbinšek

Številka: 0611/2009
Vransko, dne: 15.12.2009  

Občinski svet Občine Vransko
 Župan Franc Sušnik

Številka: 015-02-0006/2009-690
Velenje, dne: 22.12.2009  

  Občinski svet Mestne občine Velenje
    Župan Srečko Meh, s.r. 

V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (UPB-2, Uradni 
list RS št. 49/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008 in 79/2009) so:
- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo ZSO, št. 4/99) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo ZSO št. 14/07, UPB-1) na 27. seji, dne 17.12.2009,
-    Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/2008) in 57. člena 
Statuta občine Ljubno (Uradni list RS, št.  33/2007) na 23. seji, dne 3.12.2009, 
-  Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 2/1999) in 16. 
člena Statuta občine Luče (Uradni list RS, 103/2007) na 18. seji, dne 23.12.2009,
- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na 27. seji, dne 7.12.2009,
- Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Nazarje (Uradno 
glasilo ZSO, št. 3/1999) in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno 
glasilo ZSO, št. 3/2006 in 14/2006) na 24. seji, dne 15.12.2009,
- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 26/2007) in 16. člena Statuta občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/2007), na 28. seji, dne 18.12.2009,
-  Občinski svet občine Solčava na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo 
ZSO, št. 4/2009) in 16. člena Statuta občine Solčava (Uradno glasilo 
ZSO, št. 2/1999, 7/2000, 10/2004 in 7/2006) na 21. seji, dne 18.12.2009, 
- Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 11/2001) in 16. člena Statuta občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) na 23. seji, dne 22.12.2009 in
-  Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 
18/2008) na 27. seji, dne 22.12.2009, sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA 

REGIJE«
I. Splošne določbe

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave 
z imenom Urad za okolje in prostor SAŠA regije, ki je oblikovan 
znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
skupna uprava), določi njegov sedež, delovno področje, vodenje 
ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. 

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in 
v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji, 
Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
ustanovijo  skupno upravo Urad za okolje in prostor SAŠA regije 
za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
-Prostorskega načrtovanja in urejanja okolja. 

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje 

(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
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robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »Urad za okolje in prostor 
SAŠA regije«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen 
polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je 
odtisnjen znak skupne uprave.

4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev 
za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, 
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež 
po predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic 
imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave in sprejme kadrovski 
načrt. 

(3) Župani sprejmejo program dela in finančni načrt skupne 
uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.

II. Naloge in organizacija dela  

5. člen
(1) Skupna uprava v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora 
in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora 
v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega 
načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo 
režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe 
naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
- usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in 
usmeritev za urejanje prostora v občini ob   upoštevanju državnih 
usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
- predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje 
prostora na območju občine;
- načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
- izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih 
prostorskih aktov;
- vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in 
opremljanja zemljišč;
 -vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
- izdajo potrdil, soglasij, mnenj
- spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za 
zakonitost in red v prostoru;
- pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja 
prostora.

(3) Skupna uprava opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka 
tega člena tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah 
urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v 
prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na 
skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske 
in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve 
v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne 
dediščine.

(4) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 

katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada 
oziroma, za katero izvršuje nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor 
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V 
primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

7. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po 
predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic v 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih. 

(2) Vodja  skupne uprave ima status uradnika na položaju.

(3) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali 
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in 
najmanj 6 let delovnih izkušenj. 

(4) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje 
skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.

8. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki 
spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice 
županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne 
uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

9. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne 
uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci 
sklenejo delovno razmerje v Mestni občini Velenje.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po predhodnem 
mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic oz. vodja skupne 
uprave na podlagi njihovega pisnega  pooblastila.

10. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež po 
predhodnem mnenju ostalih županov občin ustanoviteljic.

III. Sredstva za delo

11. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo občine 
ustanoviteljice, glede na obseg dela, v naslednjem razmerju:
Občina Gornji Grad                                     15 %
Občina Ljubno                                               8 %
Občina Luče                                                  7 %
Občina Mozirje                                            15 %
Občina Nazarje                                              9 %
Občina Rečica ob Savinji                               7 %
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Občina Solčava                                              7 %
Občina Šmartno ob Paki                                7 %
Mestna občina Velenje                                 25 %.

(2) V tem razmerju se določi tudi letni program prisotnosti in dela 
za posamezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za 
obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine 
določijo v novem razmerju:
- v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela 

posameznih občin ustanoviteljic, 
- če nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,
- ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

(3) Sredstva za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja občina 
ustanoviteljica, v kateri ima sedež. 
Sredstva za delo skupne uprave zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

(4)  Potni stroški se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje.

12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne 
uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun 
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. 

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno 
upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim 
proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic

14. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način 
izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, 
določenih z odlokom.

15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko 
izjavo, o kateri izda občinski svet  ugotovitveni sklep, ki se pošlje 
vsem občinam ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse 
obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora 
iz 14. člena odloka. 

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se 

morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
                                                           
V. Prehodne in končne določbe

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Urad za okolje 
in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo ZSO, št. 15/2004 in 
13/2008, Uradni list RS, št. 27/2005 in 67/2008, Uradno glasilo 
ZSO, št. 13/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 45/2008, Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 21/2004 in 9/2008, Uradno glasilo ZSO, 
št. 14/2004 in 9/2008, Uradni list RS, št. 136/2004 in 83/2008, 
Uradni list RS, št. 11/2005 in 1/2009, Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 20/2004 in 8/2008).

17. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati naslednji dan po objavi 
zadnje od občin ustanoviteljic.    

Številka: 032-0002/2009
Gornji Grad, dne: 17.12.2009    
       Občinski svet Občine Gornji Grad 
 Župan Stanko Ogradi

Številka: 007-10/2009  
Ljubno, dne:  3.12.2009     
                            Občinski svet Občine Ljubno
 Županja Anka Rakun

Številka: 007-13/2009   
Luče, dne:  23.12.2009         
 Občinski svet Občine Luče
 Župan Ciril Rosc

Številka: 007-0011/2009
Mozirje, dne:  7.12.2009 

Občinski svet Občine Mozirje
 Župan Ivan Suhoveršnik

Številka: 032-001/2006-2010-24
Nazarje, dne: 15.12.2009 

Občinski svet Občine Nazarje
 Župan Ivan Purnat

Številka: 007-0001/2009-11
Rečica ob Savinji, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
 Župan Vincenc Jeraj

Številka: 034-0004/2009-1
Solčava, dne: 18.12.2009 

Občinski svet Občine Solčava
 Župan Alojz Lipnik

Številka: 015-03-002/2009
Šmartno ob Paki, dne: 22.12.2009 

Občinski svet Občine Šmartno ob  Paki  
Župan Alojz Podgoršek

Številka: 015-02-0008/2004-101
Velenje, dne: 22.12.2009 

Občinski svet Mestne občine Velene
Župan Srečko MEH, s.r.
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Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 11. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št 63/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006) na svoji 23. seji dne 22.12.2009 sprejel 

SKLEP
 o izdaji soglasja k lastni ceni za zbiranje 
in prevoz mešanih komunalnih odpadkov 

in lastni ceni zbiranja in prevoza bioloških 
odpadkov 

1. člen
Svet občine Šmartno ob Paki izda soglasje k predlaganim 
lastnim cenam za nove storitve izvajalca gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza odpadkov in sicer:

• Zbiranje in prevoz MKO  0,13970 €/Kg
• Zbiranje in prevoz BIOO  0,14030 €/Kg

2. člen
Storitev bo izvajalec obračunaval na osnovi Tarifnega pravilnika 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2009). V cene niso vštete 
zakonsko predpisane dajatve.

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

Številka: 414-03-06/2009
Datum: 22.12.2009

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

Svet  občine Šmartno ob Paki  je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi  objektov 
(Ur. list RS, št. 110/02, 97/03 – odločba US, 47/04 in 126/2007) in 16. člena 
Statuta  Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 13/06) na 23. redni seji 
dne 22.12.2009 sprejel  

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Šmartno ob Paki za leto 2010
I.

S tem sklepom Svet občine Šmartno ob Paki določa vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2010.

Vrednost  točke znaša:

-  za gospodarstvo                       0,000281442  EUR

 - za površine deponij, odlagališč in kamnolomov                
                                                                 0,000350648 EUR

 - za družbene dejavnosti  in gospodinjstva   
                                                                 0,000178554 EUR.

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati  Sklep o vrednosti 
točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju občine Šmartno ob Paki, št. 422-05/2008 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št.  23/2008).

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati od 1.1. 2010.

Številka: 422-10/2009
Datum: 22.12.2009 

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

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 
124/2000, 79/01, 30/02, 109/2008 in 49/2009) in 12. člena Odloka o proračunu 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2009 (Uradni vestnik MOV, št. 4/2009 in 16/2009) 
izdajam 

SKLEP
o začasnem financiranju

I
V obdobju od 01.01.2010 do uveljavitve odloka o proračunu 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2010, vendar najdlje do 
31.03.2010 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in 
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na 
podlagi Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 
2009 in za iste programe kot v letu 2009.

II
V obdobju navedenem v I. točki tega sklepa, se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 
2009.  

III
Po preteku obdobja, navedenega v I. točki tega sklepa, se v 
tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2010.
 
Številka: 410-4/2009  
Datum: 21.12.2009

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 517. in 620. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) in 16. člena 
Statuta občine Šmartno ob Paki na svoji  seji dne 22.12.2009 sprejel naslednji 

SKLEP
o pripojitvi družbe

I.
Svet  občine Šmartno ob Paki daje soglasje k povečanju 
osnovnega kapitala družbe ROSIO-PUP-Saubermacher, 
ravnanje z odpadki d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje, z novimi 
stvarnimi vložki v višini  934.700,00  EUR, ki predstavljajo 
ocenjeno tržno vrednost koncesijske dajatve za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe  Zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in koncesije gradnje 
»Področnega centra za ravnanje z odpadki«. 

II.
Svet občine Šmartno ob Paki daje soglasje k pripojitvi družbe 
ROSIO-PUP-Saubermacher, ravnanje z odpadki d.o.o., 
Koroška cesta 46, Velenje, kot prevzete družbe k družbi PUP-
SAUBERMACHER, podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o., 
Koroška cesta 46, Velenje, kot prevzemne družbe.

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

Številka: 354-003-007/2009
Datum: 22.12.2009

Župan
Alojz Podgoršek,s.r.
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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 20%
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