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SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009
SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2010
SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
SKLEP o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
SKLEP o izvzemu nepremičnine, parc. št. 1393/4, v k.o. Laze, iz javnega dobra
SKLEP o izvzemu nepremičnin, parc. št. 1287/17 in parc. št. 1287/22, v k. o. Lipje, iz javnega dobra
SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2010
SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za
leti 2011 in 2012
SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2010
SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 2010/2011
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje,
občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki
LETNI PROGRAM za zbiranje, odvoz in predelavo odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 2010
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
ODLOK o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega
pomena v Mestni občini Velenje
SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto
2009
PRAVILNIK o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017
OBČINSKI PROGRAM varstva okolja v Mestni občini Velenje 2010-2015
ODLOK o oglaševanju v Mestni občini Velenje
ODLOK o javno-zasebnem partnerstvu za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema na OŠ Livada – POŠ Škale
SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Stare vasi – zahod
(tehnološki park Velenje)
SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010
SKLEP o uveljavitvi uradnega elektronskega naslova Mestne občine Velenje
POPRAVEK Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju (Uradno
prečiščeno besedilo)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09 in 33/10) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 31.
seji, dne 29. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorju
Javnega zavoda Knjižnica Velenje za leto 2009
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju Knjižnice Velenje Vladu Vrbiču
za leto 2009 v višini 100 % dveh osnovnih mesečnih plač
direktorja.
2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do
katerega je direktor upravičen.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 110-01-0002/2009-550
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) ter 11. člena Odloka o priznanjih
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07) na svoji 32.
seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v
letu 2010
I.
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2010
naslednja priznanja:
1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo:
Adolf Lipnik
Adolf Lipnik je praktično vse svoje življenje posvetil kulturnemu
dogajanju v svojem rojstnem kraju – Škalah pri Velenju.
V rani mladosti borec za svobodo Slovencev in pravice Škalčanov,
v svojih najplodnejših letih pomemben gospodarstvenik, v zrelih
letih pa prizadeven kulturnik. Predvsem po upokojitvi leta 1984
je aktivno sodeloval v odborih in dejavnostih različnih lokalnih
društev, največji pečat pa je zagotovo pustil na kulturnem
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področju. Skupaj z ženo je predstavljal steber aktivnosti
Kulturnega društva Škale – kot režiser, scenarist, pisec pesmi,
igralec in recitator.
Odigral je mnogo nepozabnih gledaliških vlog, napisal
ogromno scenarijev za otroške prireditve (npr. pravljični
programi ob prihodu dedka Mraza), organiziral zabavne
programe na prireditvah za odrasle (srečanje abrahamovcev v
Velenju, novoletna srečanja Univerze za 3. življenjsko obdobje
Velenje).
V zadnjih 20-ih letih se je posvetil tudi pisanju literature – izdal
je 5 pesniških zbirk in eno prozno delo. Med preko osem tisoč
doslej objavljenimi verzi, v katerih opeva različne tematike
(od spominov na vojno, običajev, narave, človeških lastnosti),
najdemo tudi dva sonetna venca. Njegove pesmi so prav tako
nepogrešljiv sestavni del kulturnih in drugih prireditev v kraju.
Brez njega bi si le težko predstavljali izvedbo številnih prireditev
v občini in izven nje.
Miha Krofl
Miha Krofl, ki je otroštvo preživel v Škalah, pozneje pa se je
preselil v Rakovo hišo za Velenjskim gradom, je že pri 14-ih
letih začel delati kot trgovski vajenec. Leta 1943 je v Gradcu
opravil izpit za trgovca. Kmalu po začetku 2. svetovne vojne
se je pridružil 2. bataljonu Tomšičeve brigade na Graški
gori, kjer so v tem času napadali sovražnikove postojanke
od Šaleka do Slovenj Gradca. Čez nekaj časa je prestopil v
Lackov odred na mariborskem Kozjaku. Leta 1945 je bil ujet
in poslan v mariborske zapore, iz katerih je aprila 1945 ušel
med zavezniškim bombardiranjem Maribora. Ranjen je pričakal
svobodo pri prijatelju na Gori Oljki. Nato je nekaj časa ostal v
vojski, med drugim je sodeloval tudi pri izgradnji cest Velenje–
Šentilj ter Šoštanj–Šmartno, sodeloval pa je tudi pri izgradnji
novega Velenja. Leta 1947 se je zaposlil v velenjskem rudniku,
tri leta kasneje pa ustanovil trgovsko podjetje Rudnika lignita
Velenje. Leta 1951 je prevzel vodenje trgovske organizacije
Era Velenje, ki jo je vodil 31 let. Leta 1982 se je upokojil.
Miha Krofl aktivno sodeluje pri Združenju borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Velenje. Aktivno je sodeloval pri
vseh akcijah izgradnje Velenja, organiziral je trgovsko mrežo in
nabavo materialov, potrebnih za izgradnjo.
Atletski klub Velenje
Športna dejavnost se v okviru atletskega kluba v Velenju odvija
že 50 let.
V teh letih je postal Atletski klub Velenje že tako prepoznaven
in uspešen, da je s svojimi dosežki zasedel visoko mesto v
slovenskem prostoru in je vzgojil veliko vrhunskih tekmovalcev.
V letu 2000 sta atleta iz velenjskega atletskega kluba prvič
nastopila tudi na olimpijskih igrah; klub je imel svoje predstavnike
na olimpijskih igrah tudi v letih 2004 in 2008. Velenjska atletinja,
takrat Jolanda Čeplak, je postala evropska prvakinja in nosilka
svetovnega rekorda, ki velja še danes.
V letu 1995, po obnovi Mestnega stadiona Velenje, je bil v Velenju
prvič organiziran evropski pokal za državne reprezentance za
2. ligo. Najodmevnejše tekmovanje v okviru Atletskega kluba
Velenje pa je bilo nedvomno v letu 1999, ko se je evropskega
prvenstva v krosu udeležilo 31 držav s 500 tekmovalci. Atletski
klub Velenje se je kot organizator tako izkazal, da je izvedbo
evropskega prvenstva v krosu pridobil tudi za leto 2011, kar
je edinstven primer v Evropi. Atletski klub Velenje vsako leto
organizira tudi mednarodni atletski miting v počastitev dneva
rudarjev, ki bo letos že 15. po vrsti.
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Danes v Atletskem klubu Velenje sodeluje več kot 200 mladih
športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate v Sloveniji in v tujini.
Klub ima največji sodniški zbor v Sloveniji za sodelovanje na
največjih tekmovanjih ter strokovno podkovan trenerski zbor,
ki mladim športnikom omogoča kvaliteten trening katerekoli
atletske discipline.
V svoji petdesetletni zgodbi je Atletski klub Velenje z uspehi
svojih članov zagotovo pustil velik pečat in zelo pripomogel k
večji prepoznavnosti mesta Velenje v Sloveniji in širše.
2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo:
Šaleški študentski klub
Šaleški študentski klub je eno izmed najstarejših društev v
Šaleški dolini, saj deluje nepretrgoma že 53 let. Je neprofitna
študentska organizacija, ki šteje preko 700 članov in se tako
uvršča v sam vrh študentskih klubov v Sloveniji. Z vnaprej
pripravljenim programom projektov, ki jih skrbno načrtuje
skozi vse leto, v mestni občini Velenje in širše vsak teden
poskrbi za vsaj en dogodek s področja kulture, športa, sociale,
izobraževanja …
Največji dogodek je zagotovo festival Dnevi mladih in kulture,
ki ga vsako leto organizirajo konec meseca maja in ga redno
obiskuje okoli pet tisoč ljudi. Letos je ŠŠK organiziral že 20.
festival DMK zaporedoma.
Šaleški študentski klub s svojim programom in poslanstvom
skrbi za širjenje mladinske kulture, izobraževanje in vsekakor
za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Šaleške doline.
Vizija kluba je tudi, da študentje čim več časa preživijo v
domačem kraju. S povezavami in skupnimi projekti študentov
in gospodarstva ter lokalne skupnosti si prizadevajo večino
študentov obdržati v domačem kraju in s tem zagotoviti visoko
kakovosten kader v dolini.
Alojz Hudarin
Alojz Hudarin, športnik, športni funkcionar, borec za
osamosvojitev Slovenije in turistični delavec, je vse življenje
zvest športu, zlasti nogometu in rokometu. Kot trener z
mednarodnimi uspehi je svoje znanje prenašal na mladi rod
velenjskih rokometašic.
Njegovo vodilo pri snovanju projektov je narediti nekaj
atraktivnega tudi za mlade, za njihovo aktivno in koristno
preživljanje prostega časa.
V preteklih letih je organiziral delo v raznih klubih in društvih,
ustvarjal boljše delovne pogoje ter se izkazal pri organizaciji in
vodenju različnih tekmovanj.
Sodeloval je pri projektih sanacije degradiranih območij za
razvoj turizma in rekreacije ter bil med pobudniki novih športnih
klubov in izgradnje turističnega kampa. Skoraj trideset let je
vodil klub vodnih športov.
V vojni za osamosvajanje Slovenije je bil poveljnik velenjskega
bataljona za posebne naloge ter pogajalec z JLA v
Dravogradu.
Je ustanovitelj Turistično-informacijskega in promocijskega
centra Mestne občine Velenje, bil je promotor in pedagog
turističnega izobraževanja, inovator v turistično-informacijskem
sistemu, avtor številnih tiskanih publikacij, je pa tudi vodja
agencije za razvoj TIC-ev v Sloveniji.
Jože Kandolf
Jože Kandolf se je rodil v Rimskih Toplicah, osnovno šolo
končal v Laškem, v Velenje pa se je preselil leta 1959. Tu
je nadaljeval šolanje na poklicni rudarski šoli. Kasneje je ob
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delu končal še Višjo upravno šolo. Ponosen je, da je v Velenju
sodeloval pri številnih prostovoljnih delovnih akcijah – pri
elektrifikaciji podeželja, izgradnji ceste na Paški Kozjak, pri
izgradnji kotalkališča, letnega bazena in izgradnji cest. Že od
mladostnih let je član vodstva Počitniške zveze Slovenije in
predsednik velenjske počitniške organizacije, kjer je sodeloval
tudi pri pripravi in izvajanju projekta »Spoznaj domovino in še
bolj jo boš ljubil«. Jože Kandolf je kar že 30 let član upravnega
odbora Turističnega društva Velenje, kjer sodeluje, vodi,
organizira številne proslave, turistične tedne, sejme, pustne
karnevale, golažijade, posvetovanja, seminarje …
Jože Kandolf je bil dvajset let predsednik Turistične
zveze Velenje (od 1987-2007) in štiri leta (od 2002-2006)
podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Še vedno je aktiven
kot sekretar Turistične zveze Velenje, član upravnega odbora
Turističnega društva Šentilj in vodja regijske ocenjevalne
komisije za ocenjevanje krajev v Šaleški ter Spodnji in Zgornji
Savinjski dolini.
Zadnjih osem let je predsednik Sveta krajevne skupnosti
Gorica, kjer posebno skrb posveča urejenosti objektov, zelenih
površin in cvetju.
II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-10-0001/2010-432
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1,Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) in 38.
člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08),
na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Mestne občine Velenje
I.
V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje se
imenujejo:
1. za predsednico:
Milena Bukvič Dežman
za namestnico predsednice:
Milena Pečovnik
2. za članico:
Judita Stropnik Mravljak
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za namestnico članice:
Viljemina Dremel
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - odl.US, Up-2925/07-15, U-I-21/0718, 76/08 in 100/08 – Odl. US U-I-427/06-9) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
na 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel naslednji

3. za člana:
Gašper Škarja

SKLEP

za namestnico člana:
Stanislava Novak

o izvzemu nepremičnine, parc. št. 1393/4, v
k.o. Laze, iz javnega dobra

4. za člana:
Matjaž Rotovnik
za namestnico člana:
Sonja Arlič
II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku MOV,
uporablja pa se od 11. 10. 2010 dalje, ko preneha veljati mandat
sedanji občinski volilni komisiji.
Številka: 032-03-01/2006-284
Datum: 30. 6. 2010

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parc. št. 1393/4, pot, v izmeri 201 m2, vl. št. 262, k.o. Laze, iz
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 344-06-0091/2008-282
Datum: 30. 6. 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 32. seji,
dne 29. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Svet Centra za socialno
delo Velenje
I.
V Svet Centra za socialno delo Velenje se imenuje:
Helena Imperl.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2006-284
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mo Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 32. seji, dne 29. 6. 2010
sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnin, parc. št. 1287/17 in
parc. št. 1287/22, v k. o. Lipje, iz javnega
dobra
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin
parc. št. 1287/17, pot, v izmeri 381 m2 in parc. št. 1287/22,
pot, v približni izmeri 50 m2, ki sta vpisani v vl. št. 465, k.o. 954
Lipje, iz javnega dobra.
Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0038/2010-281
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 15.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 55/09 in 100/09), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 32. seji dne 29.
6. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2010
1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 4/10, 6/10 in 10/10; v nadaljevanju
Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se
glasi:
»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2010 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 10.588.214,94
EUR.«
2. člen
Spremeni se 4. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2010 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 6.676.454,89
EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

30. jinij 2010

Upravljavec

MOV

MOV

Zap.št.

25.

26.

965 - Laze

964 Velenje

Šifra in
katastrska
ob ina

travnik

Vrsta dejanske
rabe

Parc. št. 1393/4, v pot
izmeri 201 m2

Del parc. št. 3254, v
izmeri 1283 m2

Opis predmeta
prodaje

-

1283/1924

Solastniški
delež

2010-Zemljiš a

-

-

Stavbna
pravica
Del
predmetnega
zemljiš a v deležu
1283/1924
MOV
zamenja za del
nepremi nine parc.
št.
3253/1,
k.o.
Velenje.
Predmetna
nepremi na je po
svojem
statusu
javno dobro in del
zemljiš a je stavbno
zemljiš e
znotraj
UON, preostali del
pa
najboljše
kmetijsko zemljiš e.
Parcela
se
po
izvzemu iz javnega
dobra zamenja z
lastnikom parc. št.
851/9, k.o. Laze, ki
je v naravi cesta.

Druge opombe

1,5

30

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

301,50

38.490,00

Orientacijska
vrednost v €*

PRILOGA 1
Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine v letu 2010 predstavlja preglednica A: »Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine v letu 2010«.
Preglednica A: Na rt razpolaganja z nepremi nim premoženjem ob ine v letu 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 4/10, 6/10 in 10/10)
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
Številka 12-2010 / stran 7

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

MOV

27.

28.

964 Velenje

964 Velenje

izmeri

Parc. št. 1112/2, v Neplodno
2
izmeri 886 m ,

Parc. št. 1084/5, v Neplodno
izmeri 1335 m2,

Parc. št. 1084/2, v Neplodno
izmeri 5632 m2,

Parc. št. 67/9, v Neplodno
izmeri 130 m2,

Parc. št. 67/8, v Neplodno
izmeri 2701 m2,

Parc. št. 67/7, v Neplodno
izmeri 417 m2,

Parc. št. 67/6, v Neplodno
izmeri 345 m2,

Parc. št. 67/4, v Neplodno
izmeri 15317 m2,

v skupni
2
8005 m

Del
parc.
št.
2397/275, v približni Pot, travnik
izmeri 1060 m2 ,

Parc. št. 3315, v
2
izmeri 5401 m ,
Travnik,
funkcionalni
objekt
Parc. št. 3316, v
2
izmeri 1544 m ,
Travnik

-

-

-

-

Predmetna
zemljiš a
so
stavbna
zemljiš a
znotraj
pridobivalnega
prostora.

Predmetne
nepremi nine
se
nahajajo
na
obmo ju urejenim z
ZN Lipa-zahod ter
so
stavbna
zemljiš a
znotraj
UON.

35

73,81

3.238.200,00

590.849,05
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MOV

MOV

964 –
Velenje

v Neplodno

Parc. št. 72,
2
izmeri 8037 m ,

izmeri

Parc. št. 3554/8, v
Vodotok
izmeri 53 m2;
Parc. št. 3554/1, v
Pot
2
izmeri 390 m ,
V skupni izmeri 443

Del parc. št. 531/4,
v približni izmeri
neplodno
300 m2

v skupni
2
92520 m

Parc. št. 1122, v Neplodno
izmeri 6728 m2,

Parc. št. 1141/3, v Travnik
izmeri 2009 m2,

Parc. št. 3609/7, v Neplodno
izmeri 1059 m2,

-

-

-

-

Predmetno
zemljiš e je stavbno
zemljiš e
znotraj
UON.
Predmetni zemljiš i
sta stavbni zemljiš i
znotraj UON, pri
emer
je
nepremi nina

35

35

15.505,00

10.500,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

30.

29.

955 Bev e

v Neplodno

Parc. št. 71,
izmeri 32896 m2,

Parc. št. 1069, v Travnik
izmeri 6599 m2,

v Travnik

Parc. št. 65,
2
izmeri 1282 m ,

Parc. št. 1072, v Pot
2
izmeri 2328 m ,

Parc. št. 1071, v Neplodno
2
izmeri 3437 m ,

Parc. št. 1093/1, v Neplodno
izmeri 1382 m2,

30. junij 2010
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

32.

SKUPAJ

MOV

31.

964 Velenje

954 - Lipje

2

Del parc. št. 413/14,
Del parc. št. 413/11,
Del parc. št. 414/9,
Del parc. št. 414/2,
Del parc. št. 417/1,
Del parc. št. 421/2,
Parc. št. 417/12,
Del parc. št. 418/5,
Del parc. št. 419/3,
v skupni izmeri
2
450,65 m

Njiva,
Njiva,
Njiva,
Njiva,
Njiva
Njiva,
Travnik,
Njiva,
Travnik.

Del
parc.
št.
1287/22, v približni Pot
2
izmeri 50 m ter
Parc. št. 1287/17, v
Pot
izmeri 381 m2,
V skupni izmeri 431
2
m.

m

-

-

-

-

Predmetna
zemljiš a se
nahajajo na
obmo ju ZN Selo in
so stavbna
zemljiš a, ki bi jih
MO Velenej
odsvojila z menjalo
pogodbo, na podlagi
katere bi pridobila
nepremi nino parc.
št. 417/31, k.o.
Velenje, v skupni
2
izmeri 450,65 m .

3554/1,
k.o.
Velenje, po svojem
statusu javno dobro.
Predmetni zemljiš i
sta po svojem
statusu javno dobro,
pri emer je
nepremi nina parc.
št. 1287/17
lesnoproizvodni
gozd, medtem ko je
parc. št. 1287/22
stavbno zemljiš e
zunaj UON.
Predmetni zemljiš i
se po izvzemu iz
javnega dobra
zamenjata z
lastnikom
nepremi nin parc.
št. 560/5, 564/6,
563/4 in 537/11, vse
k.o. Lipje, ki so v
naravi cesta ali pa
predstavljajo
varovalni pas ceste.

55,10

35

5.790.244,20

24.830,82

15.085
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MOV

MOV

MOV

MOV

39.

40.

41.

42.

MOV

MOV

38.

44.

MOV

37.

MOV

MOV

36.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

Opis predmeta
prodaje (ob ina,
naselje, ulica,
hišna številka)

55,22

40,48

43,16

64,00

72,16

55,17

40,50

52,13

72,10

Velikost v m2

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Solastniški
delež

B/II.09

B/II.08

B/II.07

B/II.06

B/II.05

B/I.04

B/I.03

B/I.02

B/I.01

Številka Številka
stavbe
dela stavbe
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim

Druge
opombe Vrsta rabe

80.644,74

54.564,22

57.530,17 €

90.353,27 €

99.392,24

80.583,87

54.586,35

77.222,27

99.325,84

Orientacijska vrednost €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

43.

Upravljavec

Zap. št.

Šifra in
katastrska
ob ina

2010-Stavbe ali stavbe z deli stavb

30. junij 2010
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

45.

46.

47.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

55,29

40,50

43,33

64,08

72,16

55,30

40,50

43,33

64,02

72,16

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

B/IV.19

B/IV.18

B/IV.17

B/IV.16

B/IV.15

B/III.14

B/III.13

B/III.12

B/III.11

B/III.10

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2

parkiriš em
kom 2

80.716,68

54.586,35

57.718,31

90.441,80

99.392,24

80.733,28

54.586,35

57.718,31

90.375,40

99.392,24
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MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

59.

60.

61.

62.

63.

MOV

MOV

58.

65.

MOV

57.

MOV

MOV

56.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

56,53

61,78

58,70

56,53

61,79

58,65

56,51

61,73

58,70

56,53

61,66

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

C/IV.11

C/IV.10

C/III.09

C/III.08

C/III.07

C/II.06

C/II.05

C/II.04

C/I.03

C/I.02

C/I.01

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
82.091,75

87.896,39

84.493,29

82.091,75

87.912,99

84.437,96

82.069,62

87.846,59

84.493,29

82.091,75

87.763,59

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

64.

MOV

55.

964
Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

66.

67.

68.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

47,84

47,63

40,69

43,30

50,38

50,32

49,80

49,81

42,82

58,70

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

G/I.09

G/I.08

G/I.07

G/P.06

G/P.05

G/P.04

G/P.03

G/P.02

G/P.01

C/IV.12

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1

parkiriš em
kom 2

62.706,76

62.474,35

54.793,86

57.687,88

75.281,12

75.218,04

64.874,79

64.893,60

57.151,13

84.493,29
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MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

80.

81.

82.

83.

84.

MOV

MOV

79.

86.

MOV

78.

MOV

MOV

77.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

45,53

48,37

48,16

41,19

37,79

39,99

47,33

50,29

50,40

43,29

48,37

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

H/I.10

H/I.09

H/I.08

H/I.07

H/P.06

H/P.05

H/P.04

H/P.03

H/P.02

H/P.01

G/I.10

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
60.155,82

73.061,08

72.828,67

55.349,97

51.581,66

54.026,91

62.145,66

75.187,60

75.306,02

57.668,51

73.061,08

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

85.

MOV

76.

964
Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

87.

88.

89.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

48,16

41,19

35,71

39,18

45,50

48,34

48,16

40,99

35,71

39,18

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

H/III.20

H/III.19

H/II.18

H/II.17

H/II.16

H/II.15

H/II.14

H/II.13

H/I.12

H/I.11

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1

parkiriš em
kom 1

63.063,67

55.349,97

49.282,49

53.128,27

60.122,62

73.027,88

63.063,67

55.128,63

49.282,49

53.128,27
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MOV

MOV

MOV

98.

99.

100.

SKUPAJ

MOV

97.

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

PSO Gorica

35,71

39,18

45,50

48,34

100 %

100 %

100 %

100 %

H/III.24

H/III.23

H/III.22

H/III.21

Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 2
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
Stanovanje s
pokritim
parkiriš em
kom 1
65 stanovanj in
98 parkiriš
49.282,49
4.573.139,92

53.128,27

60.122,62

73.027,88
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 - Velenje

33.

964 - Velenje

35.

SKUPAJ

Šifra in
katastrska
ob ina

Zap.št.

SKUPAJ

Šifra in
katastrska
ob ina

Zap.št.

Stanovanjska hiša z
zemljiš em

Opis predmeta nakupa

152 parkirnih mest v kletni
etaži poslovnega objekta –
trgovski center TC 3 v
Velenju

Opis predmeta nakupa

-

Številka stavbe

-

Številka stavbe

212,92 m2
objekt K + P * M
1966
ter dvoriš e v
izmeri 87 m2

Vrsta rabe in
velikost

Številka dela
stavbe

Številka dela
stavbe

1. E

2010-Zemljiš a s stavbami

pokrita parkirna
mesta v skupni
neto površini
8.584,07 m2
brez
komunikacijskih
površin

Vrsta rabe in
velikost

2010-Stavbe ali stavbe z deli stavb

Druge opombe

Ljubljanska 1 a,
Velenje

-

Druge opombe

327.410,59

215.000, 00

Orientacijska vrednost v
€

4.346.921,65

1.240.320,00 EUR z DDV
(8.160,00 EUR na parkirno
mesto z DDV)

Orientacijska vrednost v
€

PRILOGA 2
Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine v letu 2010 predstavlja preglednica B: »Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010«.
Preglednica B: Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 4/10, 6/10 in 10/10)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05-ZJC-B, 111/05-Odl.US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl.
US in 126/07-ZGO-1B), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2006 in 22/08) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 32. seji dne 29. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Velenje za leti 2011 in 2012
1
S tem sklepom Svet Mestne občine Velenje določa vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012.
Vrednost to ke znaša:

za gospodarstvo in negospodarstvo
za površine deponije premoga, pepela in produktov
odžvepljevanja
za gospodinjstva, šolstvo, zdravstvo, kultura, sociala, šport

2011(€)

2012 (€)

0,0005869726
0,0007448925

0,0005928423
0,0007523414

0,0003718867

0,0003756055

Za nezazidana stavbna zemljišča se vrednost točke obračuna kot za gospodinjstvo, šolstvo, zdravstvo, kultura, sociala in šport.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/08)
3.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.
Številka: 423-06-0205/2010
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 10g. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), 19. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 32.
seji, dne 29. 6. 2010, sprejel

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
v letu 2010
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, s sedežem
v Velenju, Koroška cesta 37/a do višine 348.000 EUR za gradnjo dveh mikro fotovoltaičnih elektrarn, moči 2 x 49kW, na strehah
OŠ Livada in OŠ Gustava Šiliha, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 50.000 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 414-12-0001/2010-440
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona
v vrtcih (ZVrt – UPB2 – Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008 in 36/2010) in 24.
člena statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/08), na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel
naslednji

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011
I.
V šolskem letu 2010/2011 pomeni določitev o fleksibilnem
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva
otroka, glede na število otrok v oddelku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se
začne uporabljati od 01.09.2010 dalje.
Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 34. 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 102/2009) in 24.
člena statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010
sprejel naslednji

SKLEP

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08), 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS,
št. 47/2010) in 139. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008), na svoji 32. seji, dne
29. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto
2010/2011
I.
V šolskem letu 2010/2011 se določi v Vrtcu Velenje uporaba
manjše notranje igralne površine na otroka, kot je zakonsko
določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08).
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št.
47/2010) dajejo občini, ustanoviteljici vrtca, možnost, da vrtec
lahko uporabi manjšo notranjo igralno površino na otroka,
kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, manjša notranja igralna
površina na otroka določena v tem sklepu, pa se začne
uporabljati ob izdaji soglasja ministra od 1.9.2010 dalje.
Številka: 641-01-0001/2003-530
Datum: 30. 6. 2010

o določitvi nižjega normativa v oddelku
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2010/2011
I.
V šolskem letu 2010/2011 se določi v oddelku enote Cirkovce
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v
šolskem letu 2010/2011 vključenih najmanj 6 otrok.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa se začne
uporabljati od 01.09.2010 dalje.
Številka: 640-01-0004/2007-530
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

30. jinij 2010

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č in 20. d
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-2 in 25/08) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1,
26/07 in 18/08) na 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
7. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
"(sestava Komisije za sprejem otrok, v nadaljevanju komisija)
Komisija je sestavljena iz treh članov. V komisiji morajo biti:
en predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda
en predstavnik strokovnih delavcev zavoda, ki ga imenuje
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-

ravnatelj
en predstavnik staršev v svetu zavoda.”

2. člen
Prvi odstavek 8. člena pravilnika se spremeni tako, da se
glasi:
„ (mandat članov komisije)
Člani komisije so imenovani za dobo enega leta in so lahko
ponovno imenovani.”
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot
in na svoji spletni strani.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0001/2010
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 7. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja
z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008, 12/2008,
20/2009 in 21/2009,Uradni list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009), 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta Občine Šoštanj
(UPB-2, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) in 16. člena Statuta Občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006) so:
Svet MO Velenje na svoji 32. seji 29. 6. 2010 dne
Svet Občine Šoštanj na svoji 31. redni seji dne 30.6.2010 in
Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 27. seji dne 28.6.2010
sprejeli

TEHNIČNI PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Tehničnega
pravilnika ravnanja z odpadki
v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in
občini Šmartno ob Paki
1. člen
V Tehničnem pravilniku ravnanja z odpadki v Mestni občini
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 20/2009, 21/2009 in 9/2010, Uradni
list Občine Šoštanj, št. 6/2009 in 4/2010) se v peti alineji
prvega odstavka 5. člena besedilo v oklepaju: »biorazgradljivi
in organski kuhinjski« nadomesti z besedilom v oklepaju
»biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno
kompostirati biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki se
uvrščajo na klasifikacijski seznam odpadkov pod številko
200108 in zeleni vrtni odpad, ki se uvršča na klasifikacijski
seznam odpadkov pod številko 200201 (v nadaljevanju
biološki odpadki), v hišnem kompostniku. Hišno kompostiranje
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bioloških odpadkov se izvaja na vrtu, ki pripada posameznemu
gospodinjstvu ali večstanovanjski stavbi z vrtom, če se tako
pridobljeni kompost uporabi na zemljišču, ki ga povzročitelj iz
gospodinjstva poseduje.
Povzročitelj komunalnih odpadkov iz gospodinjstva v
individualni gradnji, ki ne želi hišno kompostirati zbira biološke
odpadke v vodotesnem zabojniku ali posodi- rjave barve, ki
ga zagotovi izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza odpadkov in jih proti plačilu prepušča na prevzemnem
mestu, ki ga določita v dogovoru z izvajalcem gospodarske
javne službe.
Vsi povzročitelji, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja (vse
večstanovanjske stavbe s 4 in več stanovanji) morajo biološke
odpadke zbirati ločeno in jih ločeno prepuščati v vodotesnem
zabojniku ali posodi- rjave barve, ki ga zagotovi izvajalec
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in jih
proti plačilu prepušča na prevzemnem mestu, ki ga določita v
dogovoru z izvajalcem gospodarske javne službe.
Gospodinjstva v individualni gradnji se lahko odločijo, da bodo
prepustila samo del bioloških odpadkov (npr. olupke agrumov,
banan, okuženo zelenjavo, ipd.) in se lahko pisno dogovorijo za
manjši zabojnik ali posodo - rjave barve, ki ga zagotovi izvajalec
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in jih
proti plačilu prepušča na prevzemnem mestu, ki ga določita v
dogovoru z izvajalcem gospodarske javne službe.
Obseg ravnanja z biološkimi odpadki, ki jih zagotavlja izvajalec
gospodarske javne službe je:
zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov na
prevzemnem mestu;
odvoz in oddajanje prevzetih bioloških odpadkov
v
predelavo;
nabava in vzdrževanje vodotesnih zabojnikov ali posod za
biološke odpadke;
nabava in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških
odpadkov;
nabava in vzdrževanje opreme za pranje in razkuževanje
vodotesnih zabojnikov ali posod za biološke odpadke;
tehtanje vsake pošiljke, prekladanje in prevoz do regijskega
centra;
obračun storitve zbiranja in prevoza ter predelave bioloških
odpadkov;
zagotavljanje evidenc ter poročanje o zbranih in predelanih
bioloških odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju
odpadkov, vključno z evidenco gospodinjstev, ki hišno
kompostirajo;
da se pri gospodinjstvih, kjer je organizirano ločeno zbiranje
bioloških odpadkov, ti odpadki zbirajo v vodotesnih rjavih
zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi
za prevoz bioloških odpadkov, tako da se odpadki ne
izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav,
čiščenje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov in posod
za shranjevanje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje
bioloških odpadkov,
zagotavljanje ločenega prevzema bioloških odpadkov iz
gostinstva, ter
vsakih
šest mesecev na krajevno običajen način
obveščanje povzročiteljev o:
a) namenu in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja z
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biološkimi odpadki,
prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki,
varni in neškodljivi ločeni hrambi bioloških odpadkov, pred prepuščanjem ali kompostiranjem,
minimalnih zahtevah za pravilno hišno kompostiranje in
načinu in pogojih prepuščanja bioloških odpadkov iz gospodinjstev.

Minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za hišno kompostiranje:
1. Odpadki, primerni za kompostiranje:
a) Zeleni vrtni odpad, zlasti:
– odpadno vejevje,
– trava,
– listje,
– stara zemlja lončnic,
– rože,
– plevel,
– gnilo sadje,
– stelja malih rastlinojedih živali,
– lesni pepel;
b) Kuhinjski odpadki, zlasti:
– zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina,
– filter vrečke,
– pokvarjeni prehrambeni izdelki,
– kuhani ostanki hrane,
– papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.
2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in
vsebujejo nevarne snovi:
– plastika,
– steklo,
– kovine,
– keramika,
– kosti,
– maščobe,
– ostanki tekstila,
– vsebina vrečk za sesalce,
– zdravila,
– oblanci in žagovina obdelanega lesa,
– mačji in pasji iztrebki,
– plenice.
3. Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen.
Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča
motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih.
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni
kompostniki.
4. Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja:
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da
se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C–60°C,
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne
suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino
preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek
uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.
Povzročitelji večjih količin vrtnih odpadkov so dolžni zeleni odrez prepuščati v zbirnem centru.«4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
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3. len
v 15. lenu se tabela 1 nadomesti z novo tabelo 1, tako, da se glasi:
Tabela 1: Informativno število zbiralnic in opremljenost zbiralnic
Zap.
Št.
1
2
3
4

Število
MO Velenje
Ob ina Šoštanj
Ob ina Šmartno ob Paki
SKUPAJ

Število
210 lokacij
80 lokacij
40 lokacij

240 L 660L SKUPAJ
381
219
160

714
171
24

1095
390
184

760

909

1.669

»Mešani komunalni odpadki se lahko zbirajo v zabojnikih naslednje velikosti:
fizične osebe v individualnih hišah: 80 L, 120 L in 240 L posode,
fizične osebe v blokovni gradnji: 240 L, 660 L in 1100 L posode,
ostali uporabniki iz 11. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki: od 80 L do 1100 L
volumna, ter kontejnerje 4, 5 in 7 m3 volumna – po naročilu.
Biološke odpadke se lahko zbira zabojnikih rjave barve:
fizične osebe v individualnih hišah:35L, 50L, 80 L, 120 L in 240L posode,
fizične osebe v blokovni gradnji: 120L, 240 L, 660L, posode,
ostali uporabniki iz 11. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki: od 80 L do 660 L volumna,
ter kontejnerje 4, 5 in 7 m3 volumna - po naročilu
Za opravljanje dejavnosti je v prilogi 3 predpisano izhodiščno število posod, ki jih mora zagotoviti koncesionar za vsako vrsto
odpadkov posebej.«
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Frekvenco zbiranja mešanih komunalnih, bioloških odpadkov, ločeno zbranih frakcij v zbiralnicah, kosovnih odpadkov in nevarnih
odpadkov ter urnik delovanja zbirnega centra določi z odredbo župan.«
7. člen
Ta pravilnik sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Po
sprejemu se objavi v uradnem glasilu občine.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občine.

Številka: 414 – 05 – 0001/2007
Velenje: 30. 6. 2010
MESTNA OBČINA VELENJE
Župan Srečko Meh, s.r.
Številka: 3540-105/2009
Šoštanj:
OBČINA ŠOŠTANJ
Župan Darko Menih
Številka: 414 – 05 – 0001/2009
Šmartno ob Paki:
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Župan Alojz Podgoršek
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Seznam prilog:
Priloga 3: Izhodiščno število posod, ki jih mora zagotoviti koncesionar za vsako vrsto odpadkov posebej
Volumen za BIOO/35L, 50L, 80L, 120L, 240L, 660L/
Volumen za MKO /80L, 120L, 240L, 660L, 900L,1100L
a)
Za MO Velenje

Zap.
Št.
1

POVZRO ITELJ
INDIV. HIŠE

2

BLOKI

3

LOKALI, OBRT

5

SKUPAJ

120 L

240 L 660 L

900 L

1100 L SKUPAJ
3.384

2.660 (vklju en
vložek 35, 50 ali
80 l)
158

720

2

2

430

538

9

10

1.145

141

214

143

2

6

506

2.959

1.364

683

13

16

5035

120 L

240 L 660 L

b) Za ob ino Šoštanj
Zap.
Št.
1

POVZRO ITELJ
INDIV. HIŠE

2
3

BLOKI
LOKALI, OBRT

5

SKUPAJ

900 L

1100 L SKUPAJ
1.431

1193 (vklju en
vložek 35, 50 ali
80 l)
59
42

234

4

149
83

54
35

1
5

2

263
167

1.294

466

93

6

2

1.861

c) Za ob ino Šmartno ob Paki
Zap.
Št.
1

POVZRO ITELJ
INDIV. HIŠE

2
3

BLOKI
LOKALI, OBRT

5

SKUPAJ
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120 L

240 L 660 L

598 (vklju en
vložek 35, 50 ali
80 l)
7
17

141

1

7
26

6
14

622

174

21

900 L

1100 L SKUPAJ
740

0

2

22
57

2

819
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Na podlagi 34. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in
21/2009,Uradni list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006,
26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 13/2006) so:
Svet MO Velenje na svoji 32. seji 29. 6. 2010 dne
Svet Občine Šoštanj na svoji ……………. seji ……… dne
Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji ……………. seji ……… dne
sprejeli

LETNI PROGRAM
za zbiranje odvoz in predelavo odpadkov v Mestni občini velenje za leto 2010
Predlagani program ima naslednjo vsebino:
1.
2.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
3.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2

PRAVNI OKVIRI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
OPREMLJENOST S POSODAMI
OPREMLJENOST S POSODAMI PO OBSTOJEČEM STANDARDU
OPREMLJENOST S POSODAMI PO NOVEM STANDARDU
OPREMLJENOST S POSODAMI ZA BIOLOŠKE ODPADKE PO NOVEM STANDARDU
FREKVENCA ODSTRANJEVANJA ODPADKOV
FREKVENCA ODVOZA PREOSTANKA ODPADKOV PO OBSTOJEČEM STANDARDU
FREKVENCA ODVOZA PREOSTANKA ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
FREKVENCA ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
FREKVENCA ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ PO OBSTOJEČEM STANDARDU
FREKVENCA ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ PO NOVEM STANDARDU
FREKVENCA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
NAČIN PREVZEMANJ
NAČIN PREVZEMANJA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
NAČIN PREVZEMANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
NAČIN PREVZEMANJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
NAČIN PREVZEMANJA KOSOVNIH ODPADKOV
NAČIN PREVZEMANJA ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
NAČIN PREVZEMANJA NEVARNIH ODPADKOV S PREMIČNIMI ZBIRALNICAMI
ODDAJA ODPADKOV
ODDAJA PREOSTANKA ODPADKOV DO 31.12.2009
ODDAJA PREOSTANKA ODPADKOV PO 1.1.2010
ODDAJA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV PRI AKCIJSKIH ZBIRANJIH
ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV PRI AKCIJSKIH ZBIRANJIH
DELOVNA OPREMA
OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE OSTALIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV
OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV
OPIS OPREME ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE NEVARNIH ODPADKOV
PODATKI
PODATKI O ZBRANIH KOLIČINAH ODPADKOV
PODATKI O NAČRTOVANIH LETNIH KOLIČINAH ODPADKOV
PODATKI O ŠTEVILU ZBIRALNIC IN NAMEŠČENIH POSODAH
PODATKI O ZBRANIH KOLIČINAH LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
PODATKI O ZBRANIH KOLIČINAH NEVARNIH ODPADKOV
NAČRT OPREMLJANJA OBSTOJEČIH ZBIRALNIC
NABAVA POSOD IN TIPIZIRANIH VREČK PO LETNEM PLANU
NABAVA IN ZAMENJAVA POSOD
NABAVA IN PRODAJA TIPIZIRANIH VREČK
OBVEŠČANJE UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2010
ODNOSI S POVZROČITELJI ODPADKOV
ZAVAROVANJA IN ŠKODNI PRIMERI
TABELARIČNI PRIKAZ AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH VOZILIH IN ZBIRANJIH
CENE STORITEV
OBSTOJEČE CENE STORITEV
NOVE CENE STORITEV
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15.3
16.
16.1.
17.
18.
19.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21.
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CENIK ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ
UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA
UREDITEV DODATNEGA ZBIRNEGA CENTRA
SERVIS POSOD
IZRAČUN LASTNE CENE
KALKULACIJA STROŠKOV GJS RO ZA MESTNO OBČINO VELENJE
ČASOVNI RAZPOREDI
ČASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
ČASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
ČASOVNI RAZPORED ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV
ČASOVNI RAZPORED AKCIJSKEGA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
ČASOVNI RAZPORED SPOMLADANSKEGA ČIŠČENJA
ZAKLJUČEK
PRILOGA 1 - URNIK ODVOZA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
PRILOGA 2 - URNIK ODVOZA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
PRILOGA 3 - URNIK ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
PRILOGA 4 - URNIK ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV
PRILOGA 5 - URNIK ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ

1. PRAVNI OKVIRI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
Izvajanje službe ravnanja z odpadki (zbiranje, odvoz in predelavo) smo prevzeli in jo izvajamo na podlagi :
•
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur. L. RS, št. 94/07) in ZLS-O (Ur. L. RS, št. 76/2008
•
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur. L. RS, št. 39/2006 in 70/2008) in (ZVO-1B, Ur. L., RS št. 70/2008)
•
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur. L. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO in 127/2006-ZJZP)
•
Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. L. RS, št.127/2006)
•
Zakon o prekrških ( ZP-1-UPB4, Ur. L. RS, št. 3/2007)
•
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVP, Ur. L. RS, št. 2/2006)
•
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje od
2009 do konca leta 2013
•
Uredba o ravnanju z odpadki ( Ur. l. RS, št. 34/2008)
•
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. L. RS, št. 84/2006, 106/2006 in 110/2007)
•
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo ( Ur. L. RS, št. 107/2006)
•
Uredba o ravnanju u odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. L. RS, št. 70/2008)
•
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št.:
21/2001),
•
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (UR. l. RS, št. 68/2008)
•
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. L. RS, št. 78/2008)
•
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. L. RS, št. 78/2008)
•
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. L. št. 129/2004, 68/2005, 28/2006,
132/2006, 71/2007 in 85/2008)
•
Odlok o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008,
v nadaljevanju Odlok)
•
Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, uradni vestnik MOV št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008
•
Koncesijska pogodba za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in koncesije gradnje
•
Podizvajalska pogodba za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki
•
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UR. l. RS,
št. 63/09)
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini Velenje za leto 2010 je izdelan v skladu z 9. členom odloka o
javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki ( Uradni vestnik MOV št. 11/2008).
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2.
OPREMLJENOST S POSODAMI
2.1.1. OPREMLJENOST S POSODAMI PO OBSTOJEČEM STANDARDU
Do 31.12.2009 smo imeli skladno s pogodbenimi obveznostmi v MO Velenje 6.102 standardnih posod, od tega 3.416 posod v
zasebnih individualnih hišah za ostanek odpadkov (120 l, 240 l, 700 l), 1.283 posod v stanovanjskih blokih, 536 posod v lokalih in
industriji ter 867 posod v zbiralnicah. V skladišču imamo 750 posod za biološke odpadke, ki so bile odstranjene zaradi začasne
spremembe standarda.
Zelo oddaljenim posamičnim gospodinjstvom kjer ni bil možen strojni prevzem smo proti plačilu zagotavljali črne vrečke.
Z/š

POVZRO ITELJ

Število

Hiš

Prebiv.

120 l

240 l

700 l

900 l

1100 l

SKUPAJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

INDIV. HIŠE

25 naselij

3.263

11.350

2592

814

10

0

0

3416

2

BLOKI

428 vhodov

365

16597

91

660

524

0

8

1283

3

LOKALI, OBRT

377 kupcev

/

/

136

227

162

3

8

536

4

ZBIRALNICE

161 lokacij

/

/

0

504

363

0

0

867

5

SKUPAJ

3.597

28.910

2819

2205

1059

3

16

6102

Tabela 1: Preglednica opremljenosti do 31.12.2009

2.1.2. OPREMLJENOST S POSODAMI PO NOVEM STANDARDU
Skladno s pridobitvijo Koncesijska pogodbe za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb
in koncesije gradnje in odlokom o javno zasebnem partnerstvu ter operativnim programom
odstranjevanja odpadkov bomo imeli s 01.03.2010 za ostanek odpadkov nameš enih
skupno 6.120 standardnih posod, od tega 3.416 posod v zasebnih individualnih hišah za
ostanek odpadkov (120 l, 240 l, 700 l, 1100 l), 1007 posod v stanovanjskih blokih, 568
posod v lokalih in industriji ter 1129 posod v zbiralnicah.
Število posod pri blokovni gradnji bomo od 1.292 zmanjšali na 1007.

Z/š

POVZRO ITELJ

Število

Hiš

Prebiv.

120 l

240 l

700 l

900 l

1100 l

SKUPAJ

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

13

1

INDIV. HIŠE

25 naselij

3.263

11.350

2592

814

10

0

0

3416

2

BLOKI

428 vhodov

365

16597

144

404

459

0

0

1007

3

LOKALI, OBRT

433 kupcev

/

/

104

235

222

0

7

568

4

ZBIRALNICE

215 lokacij

/

/

0

464

665

0

0

1129

5

SKUPAJ

3.597

28.910

2840

1917

1356

0

7

6120

Tabela 2: predvidena preglednica opremljenosti s posodami za preostanek odpadkov po 1.3..2010

2.1.3. OPREMLJENOST S POSODAMI ZA BIOLOŠKE ODPADKE PO NOVEM STANDARDU
Za izvajanje odvoza biološko razgradljivih odpadkov po 01.03.2010 bomo imeli nameš enih
skupno 2.780 standardnih posod, od tega 2.183 posod v zasebnih individualnih hišah (120l),
564 posod v stanovanjskih blokih (120 l, 240 l, 700 l ) in 33 posod v lokalih in industriji.
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Z/š

POVZRO ITELJ

1

2

Število

Hiš

Prebiv.

120 l

240 l

700 l

30. jinij 2010

900 l

1100 l

SKUPAJ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25 naselij

3.263

11.350

2183

0

0

0

0

2183

BLOKI

428 vhodov

365

16597

109

316

139

0

0

564

LOKALI, OBRT

433 kupcev

/

/

0

13

20

0

0

33

3.597

28.910

2292

329

159

0

0

2780

1

INDIV. HIŠE

2
3
5

SKUPAJ

Tabela 3: Predvidena preglednica opremljenosti s posodami za biološke odpadke po 1.3.2010

3.

FREKVENCA ODSTRANJEVANJA ODPADKOV

3.1.1. FREKVENCA ODVOZA PREOSTANKA ODPADKOV PO OBSTOJE EM STANDARDU
Odstranjevanje odpadkov oziroma praznjenje posod za ostanek odpadkov ( rna posoda)
poteka 1 krat, 2-3 krat , 4-5 krat, 8-9 krat mese no. Posode so ustrezno ozna ene z
nalepkami (rde a nalepka 1x mese no praznjenje, rumena nalepka 2x mese no praznjenje
posode). Odstranjevanje preostanka odpadkov opravljamo vsak dan, 5 krat v tednu, z 9
vozili.

3.1.2. FREKVENCA ODVOZA PREOSTANKA ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
Praznjenje posod za ostanek odpadkov ( rna posoda) se bo po 01.03.2010 pri blokovni
gradnji pri elo izvajati 1x tedensko, pri zasebnih gospodinjstvih pa na 14 dni.
3.2.

FREKVENCA ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
Prevzem bioloških odpadkov bo potekal po 01.03.2010 1x tedensko pri blokovni in
individualni gradnji v poletnem asu od 1.4 do 31. 10., in na 14 dni v zimskem asu od 1.11.
do 30.3. (rjava posoda).
Biološki odpadki se bodo prevzemali na naslednjih podro jih: M Desni in Levi breg, Staro
Velenje, Kav e, Pesje, Stara vas, Konovo, Šalek, Gorica in Podkraj.
Posode bodo ustrezno ozna ene z nalepkami o pravilnem lo evanju.

3.3.

FREKVENCA ODVOZA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ PO OBSTOJE EM STANDARDU
Prevzem posameznih frakcij iz zbiralnic v mestnem delu pri blokovni gradnji se izvaja 1x
tedensko za papir in plasti no embalažo, in 1x mese no za stekleno in kovinsko
embalažo. Prevzem posameznih frakcij iz vseh ostalih zbiralnic v mestnem, primestnem
delu in podeželju pa se izvaja 1x mese no.

3.3.1. FREKVENCA ODVOZA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ PO NOVEM STANDARDU
Prevzem posameznih frakcij iz zbiralnic po 1.3.2010 se bo izvajal v skladu z novim
standardom in sicer 2x tedensko, za papir in plasti no embalažo, in na 14 dni za stekleno in
kovinsko embalažo iz zbiralnic pri ve stanovanjskih blokih. Prevzem posameznih frakcij iz
vseh ostalih zbiralnic v mestnem, primestnem delu in podeželju pa na 14 dni.
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FREKVENCA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
Odstranjevanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev ostaja nespremenjeno v skladu s
predpisanim standardom, in sicer 1x letno. Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za
gospodinjstva v stanovanjskih blokih poteka z dnevno postavitvijo kontejnerjev na vnaprej
dogovorjeno lokacijo (obi ajno so to parkiriš a) ter njihovo odstranitvijo po 24 urah.

4.

NA IN PREVZEMANJ

4.1.

NA IN PREVZEMANJA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
Na zbirnem mestu, ki je ustrezno urejen prostor v objektu ali bližini objekta na stavbni parceli
ali funkcionalnem zemljiš u, povzro itelji odlagajo ostanke komunalnih odpadkov v tipizirane
posode prostornine 80l, 120 l, 240 l, 700 l, 900 l ter 1100 l.
V skladu s frekvenco odvozov, povzro itelji svoje zbrane preostanke komunalnih odpadkov
prepuš ajo na odjemnih mestih, od koder jih prevzemamo in odvažamo.
V skladu s predvidenim standardom bomo izvajali enkrat letno pranje (4-10 mesec) posod
pri blokovni gradnji in zasebnih gospodinjstvih.

Prevzemno mesto za ostanek odpadkov

4.2.

NA IN PREVZEMANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
Biološke odpadke, ki jih bodo povzro itelji odlagali v ustrezno urejenih prostorih v objektih ali
izven objektov v tipizirane posode rjave barve, prostornine 120 l, 240 l, 700 l,
bomo prav tako kot ostale odpadke prevzemali z odjemnih mest izven objektov v skladu s
predvideno frekvenco odvozov. Odvoz bioloških odpadkov bomo pri eli izvajati po
01.03.2010.
V skladu s predvidenim standardom bomo izvajali dvakrat letno pranje (4-10 mesec) posod
pri blokovni gradnji in zasebnih gospodinjstvih.

4.3.

NA IN PREVZEMANJA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ
Lo eno zbrane frakcije sedaj prevzemamo z enim namenskim smetarskim vozilom v skladu
z obstoje im standardom, predvideno frekvenco odvozov in urnikom odvoza. Dnevno so
opremljeni z informativnimi tablami tako, da so ob ani v vsakem trenutku seznanjeni o
zbiranju posameznih frakcij.
Z izvajanjem novega standarda po 01.03.2010 bomo v skladu s predvideno frekvenco
odvoza vklju ili še eno dodatno vozilo.
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NA IN PREVZEMANJA KOSOVNIH ODPADKOV
Kosovni odpadki se bodo kot do sedaj zbirali akcijsko »od vrat do vrat« na vnaprej dolo enih
prevzemnih mestih, kjer bodo povzro itelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni
okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuš ali.
Akcijo izvaja podjetje s tremi samonakladalci, in sicer z dvema (2 voznika ter 4 pobiralci) pri
zasebnih gospodinjstvih in enim, ki postavlja in odvaža kontejnerje pri blokovni gradnji.

Prevzemanje kosovnih odpadkov na vnaprej dolo enih prevzemnih mestih

Povzro itelje komunalnih odpadkov obvestimo najmanj 7 dni pred prevzemom o asovnem
razporedu ter lokacijah prevzemnih mest in ne 14 dni, kot to navaja 18. len Odredbe o
ravnanju z lo eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Vzroki so objektivni, saj iz izkušenj vemo, da se obvestila na oglasnih deskah v
blokovnih gradnjah ne obdržijo dovolj asa.

4.5.

NA IN PREVZEMANJA ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
Zbirni center za obmo je Šaleške doline, torej za mestno ob ino Velenje, ob ino Šoštanj in
ob ino Šmartno ob Paki je na podro ju zaprtega odlagališ a nenevarnih odpadkov v Velenju
in je po 01.01.2010 v skladu s koncesijsko in podizvajalsko pogodbo v našem upravljanju.
Delovni !as zbirnega centra do 1.3.2010:
Ponedeljek, torek, etrtek, petek: od 7:00 do 15:00 ure.
Sreda: od 7:00 do 17:00 ure.
Sobota: od 7:00 do 12:00 ure.
Ob nedeljah in praznikih je zaprto.
Delovni !as zbirnega centra po 1.3.2010:
pon-pet. od 7:00 do 18:00 ure in ob sobotah od 8:00 do 13:00 ure.
V zbirnem centru zbiramo naslednje frakcije:
- 20 01 01 Papir in lepenka vseh vrst in velikosti
- 20 01 02 Steklo vseh vrst in velikosti
- 20 01 10 Obla ila
- 20 01 11 Tekstil
- 20 01 25 Odpadna jedilna olja in maš obe
stran 9

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

30. junij 2010

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 12-2010 / stran 31

- 20 01 28 Barve, rnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- 20 01 30 Detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- 20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki so lo eni zbrani in niso v skupinah 16 06 01, 16 06 02
in 16 06 03
- 20 01 36 Elektri na in elektronska oprema, ki ni v skupinah 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
- 20 01 38 Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi
- 20 01 39 Plastika
- 20 01 40 Kovine
- 20 03 07 Kosovni odpadki
- 15 01 01 Embalaža iz papirja in Kartona
- 15 01 02 Embalaža iz plastike
- 15 01 03 Embalaža iz lesa
- 15 01 04 Embalaža iz kovine
- 15 01 05 Embalaža iz sestavljenih materialov
- 15 01 07 Embalaža iz stekla
- 20 03 01 Mešani komunalni odpadki
- 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki

Zbirni center v Velenju

V zbirnem centru lahko ob ani brezpla no oddajo tudi naslednje nevarne odpadke:
- 20 01 13* Topila (organska in halogenirana topila)
- 20 01 14* Kisline
- 20 01 15* Baze
- 20 01 17* Fotokemikalije
- 20 01 19* Pesticidi (pesticidi in biocidi)
- 20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
- 20 01 23* Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike ali klorofluorovodikoogljike (hladilniki,
zamrzovalniki, toplotne rpalke, in klimatske naprave za uporabo v
gospodinjstvih)
- 20 01 26* Olja in maš obe, ki niso navedeni pod 20 01 25
- 20 01 27* Barve, rnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi
- 20 01 29* Detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi
- 20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31
- 20 01 33* Baterije in akumulatorji, ki v skupinah 1606 01, 16 06 02 in 16 06 03
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- 20 01 35* Oprema, ki ni v skupini 20 01 21 ali 20 01 23 in vsebuje nevarne snovi (TV
sprejemniki, radijski sprejemniki, tiskalniki in druga elektronska oprema, ki je v
splošni neprofesionalni rabi)
- 20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi
- 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
- 15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren porozni ovoj, kot je azbest in prazne
tla ne posode

Kontejner za nevarne odpadke

V zbirnem centru lahko ob ani oddajo tudi gradbene, vendar samo proti pla ilu.
Ti odpadki pa so:
- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Opeke
- 17 01 03 Ploš ice in keramika
- 17 01 07 Mešanica betona, opek, ploš ic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06
- 17 02 01 Les
- 17 02 02 Steklo
- 17 02 03 Plastika
- 17 06 05 * Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
- 17 09 04 Mešani gradbeni odpadki
Na in prevzema :
Ob ani lahko odpadke v zbirni center pripeljejo z osebnimi vozili in prikolicami. Pred
vstopom v zbirni center sporo ijo dispe erju katere odpadke bodo oddali. e je oddaja
brezpla na dispe er v ra unalniški program zabeleži vrsto in težo odpadka, priimek in
naslov ob ana in iz katere ob ine prihaja. V kolikor je odpadek pla ljiv se prav tako zabeleži
priimek in naslov povzro itelja ter vrsta in teža odpadka. Ob anu se izro i prejemnica
odpadka, ki jo s svojim podpisom potrdi.
Ob ani morajo sami pod kontrolo našega delavca razvrš ati odpadke v posamezne
kontejnerje.
Za skladiš enje nevarnih odpadkov imamo v zbirnem centru mobilno skladiš e, sicer pa
zbrane nevarne odpadke zaradi zniževanja prevoznih stroškov za asno skladiš imo tudi v
skladiš u nevarnih odpadkov, ki se nahaja na dvoriš u podjetja. Ko je zbrana primerna
koli ina jih dostavimo direktno k pooblaš enim predelovalcem oz. odstranjevalcem. Za
pravilen prevzem, ozna evanje in skladiš enje odpadkov poskrbi delavec z ustrezno
izobrazbo (ADR, kemik).
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Embalaža iz zbirnega centra se prepuš a embalažni družbi oz. njenim pogodbenim
partnerjem. Stekleno embalažo zbrano v zbirnem centru, odvažamo s smetarskim vozilom
na Dinos v Celje. Kovine (20 01 40) in papir (20 01 01) pa odvažamo pogodbenemu
partnerju Dinos v Velenju.
Gradbeni odpad, kosovni odpad, lesena embalaža, zeleni odpad (vejevje) in vzmetnice se
za asno odlagajo na plato, ki je na prostoru odlagališ a nenevarnih odpadkov. Gradbeni
odpad se melje in prepuš a pooblaš enim odjemalcem oz predelovalcem, lesena embalaža
in zeleni odpad se prav tako melje vendar se odda pogodbenim partnerjem.
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadno elektri no in elektronsko opremo (Ur. list RS,
št. 118/04 in 56/2005) se v zbirnem centru zbira odpadna elektri na in elektronska oprema,
ki se prav tako evidentira in prepuš a pogodbenemu partnerju.
Lo eno se vodi evidenca o vrsti in koli inah oddanih odpadkov od ob anov iz zbirnega
centra in lo ena evidenca o vrstah in koli inah oddanih odpadkov iz industrije.

4.6.

NA IN PREVZEMANJA NEVARNIH ODPADKOV S PREMI NIMI ZBIRALNICAMI
Premi na zbiralnica (kombi vozilo) se postavi po urniku na predhodno dolo eno mesto.
Prepuš eni nevarni odpadki se tehtajo, in sicer za vsako klasifikacijsko številko posebej.
Stehtani nevarni odpadki se sortirajo v predpisano embalažo. Vsaka ima svojo nalepko s
klasifikacijsko številko.
Akcije potekajo v lastni organizaciji in tehni ni izvedbi.
Z zbranimi nevarnimi odpadki se v asu zbiranja in prevoza ravna v skladu s postopki iz
veljavnih predpisov o ravnanju z nevarnimi snovmi. Odpadki se prevzemajo in prevažajo v
skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga (v nadaljevanju po dolo ilih ADR).
V ta namen imamo tovorno vozilo, ki je ustrezno opremljeno in registrirano po dolo ilih ADR.
Prav tako so delavci, ki so direktno udeleženi v akcijah ustrezno strokovno usposobljeni in
imajo licence za ravnanje z nevarnimi odpadki.
Za strokovno, pravilno lo evanje odpadkov posamezne skupine ter drugo delo z njimi skrbi
pooblaš eni varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga.
.

Prevzemanje nevarnih odpadkov s premi no zbiralnico
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ODDAJA ODPADKOV

5.1.1. ODDAJA PREOSTANKA ODPADKOV DO 31.12.2009
Mešane komunalne odpadke zbrane s smetarskimi vozili smo do 31.12. 2009 odvažali na
Velenjsko odlagališ e.
Pripeljane koli ine na odlagališ e so se tehtale in evidentirale na predpisanih eviden nih
listih o ravnanju z odpadki. Na podlagi eviden nih listov in izdelanega ra unalniškega
programa so se dnevno beležile zbrane koli ine pripeljane iz posameznih ob in.
5.1.2. ODDAJA PREOSTANKA ODPADKOV PO 1.1.2010
Preostanek odpadkov iz smetarskih vozil smo pri eli po 01.01.2010 prekladati na
prekladalni postaji v okviru zbirnega centra, ki je locirana na podro ju zaprtega odlagališ a
nenevarnih odpadkov v Velenju.
Pripeljane koli ine se tehtajo in ra unalniško beležijo za vsako ob ino posebej
Na prekladalni postaji se vsipajo preko stiskalnice v namenske 30 m3 kontejnerje, od koder
se po predhodnem tehtanju odvažajo pogodbenemu partnerju v RCERO Celje.

Prekladalna postaja

5.2.

ODDAJA BIOLOŠKIH ODPADKOV PO NOVEM STANDARDU
Zbrane biološke odpadke iz smetarskih vozil smo po 01.04.2010 pri eli prekladati na
prekladalni postaji in sicer tako, da jih vsipamo v namenske 30 m3 kontejnerje, od koder jih
po predhodnem tehtanju in evidentiranju odvažamo pogodbenemu partnerju v RCERO
Celje.

5.3.

ODDAJA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ
Lo eno zbrane frakcije (papir, plastenke, kovine) bomo kot do sedaj še naprej odvažali na
dvoriš e pogodbenega partnerja DINOS Celje, ENOTA Velenje, kjer jih prebiramo. Dinosu
prepuš amo vse zbrane koli ine.
Zbrano steklo bomo prav tako še naprej odvažali na Dinos v Celje.
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ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV PRI AKCIJSKIH ZBIRANJIH
Vse zbrane kosovne odpadke bomo kot do sedaj odvažali na sortirno dvoriš e
pogodbenega partnerja Dinos v Velenju, kjer jih presortiramo na posamezne frakcije kot so
les, oblazinjeno pohištvo, plo evina…), nevarne odpadke (gume, akumulatorji), opremo
(hladilniki, zamrzovalniki, audiovizuelna, ra unalniška in elektronska oprema), gradbene
odpadke ter komunalne odpadke. Sortiran odpadni gradbeni material prevzet od akcij
zbiranja kosovnega odpada in spomladanskega iš enja odvažamo pooblaš enim
prevzemnikom.
Prebiranje in sortiranje izvajata dva delavca.
Vse zbrane in sortirane odpadke tehtamo, evidenca pa se vodi na predpisanih eviden nih
listih.
Podobne frakcije, kot so les in oblazinjeno pohištvo po 1.1.2010 za asno skladiš imo na
prostorih v okviru zbirnega centra, kjer izvajamo mletje. Zmleti les oddamo pooblaš enemu
predelovalcu, medtem, ko zmleto oblazinjeno pohištvo na prekladalni postaji preložimo v
namenske kontejnerje in jih odpeljali na RCERO Celje.
Zmlete kosovne odpadke smo v asu obratovanja odlagališ a odvažali na odlagalno polje
deponije.

Sortirno dvoriš e pogodbenega partnerja DINOS Celje, Enota Velenje

5.5.

ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV PRI AKCIJSKIH ZBIRANJIH
Pred oddajo zbranih frakcij pooblaš enim predelovalcem, opravljamo dodatno prebiranje,
razvrš anje in ozna evanje ter tehtanje, prav tako pa se vodi koli inska evidenca na
predpisanih eviden nih listih za vsako posamezno frakcijo.
Nevarne frakcije oddamo pooblaš enim predelovalcem (gume, akumulatorji, ipd.). Lo eno
zbrano elektri no in elektronsko opremo oddamo pogodbenemu partnerju.

6.

DELOVNA OPREMA

6.1. OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE OSTALIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV
V podjetju imamo 9 smetarskih vozil od katerih so 4 vozila opremljena s pralnimi napravami
za pranje posod in bodo poleg zbiranja ostalih odpadkov namenjena predvsem zbiranju
biološko razgradljivih odpadkov.
Vozila s pralnimi napravami in tudi ostala imajo izvedeno ustrezno tesnjenje proti izpuš anju
izcednih vod.
Ekipe sestavljajo voznik in dva delavca.
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OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ
Prevzem lo eno zbranih frakcij (papir, plastenke, kovine in steklo) sedaj izvajamo z enim
namenskim smetarskim vozilom, po predvidenem novem standardu s 1.3.2010 pa smo
prevzem pri eli izvajati še z enim dodatnim vozilom katerega bomo prav tako opremili s
tablami, da bodo ob ani lahko v vsakem trenutku seznanjeni o zbiranju posameznih frakcij.
Po 18.4.2010 smo pri eli z združenim pobiranjem plastenk in plo evink, glede tako zbranih
frakcij s strani družbe Slopak d.o.o. kot prevzemnika ni ovir.

Obstoje a zbiralnica

6.3.

OPIS DELOVNE OPREME ZA PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja z dvema samonakladalcema s kontejnerji
volumna 7m3 s pripadajo o skupino (ena skupina je sestavljena iz voznika in dveh
delavcev) pri zasebnih gospodinjstvih ter z enim samonakladalcem z dvajsetimi
kontejnerji prostornine 4 in 7 m3 pri gospodinjstvih v ve stanovanjskih blokih, ki jih
razporejamo po predvidenem asovnem razporedu na vnaprej dolo ena prevzemna
mesta ter dvema prebiralcema na sortirnem dvoriš u pogodbenega partnerja DINOS
Celje, ENOTA Velenje.

6.4.

-

OPIS OPREME ZA ZA ASNO SKLADIŠ ENJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbrane nevarne odpadke zaradi zniževanja prevoznih stroškov za asno skladiš imo v
skladiš u nevarnih odpadkov, ki se nahaja na dvoriš u podjetja sicer pa imamo takšno
skladiš e tudi v zbirnem centru.
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PODATKI O ZBRANIH KOLI INAH ODPADKOV
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1

20 01

Lo!eno zbrane frakcije (razen 15 01)

2

20 01 01

papir in karton

3

20 01 02

steklo

4

20 01 08

organski kuhinjski odpadki

5

20 01 10

obla ila

6

20 01 11

tekstilije

7

20 01 13

*

topila

8

20 01 14

*

kisline

9

20 01 15

*

alkalije

10

20 01 17

*

fotokemikalije

11

20 01 19

*

pesticidi

12

20 01 21

*

fluorescentne cevi in drugi odpadki z Hg

13

20 01 23

*

zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoro.

14

20 01 25

jedilno olje in maš obe

15

20 01 26

*

olje in maš obe, ki niso zajete v 20 01 25

16

20 01 27

*

premazi, lepila in smole z nev. snovmi

17

20 01 28

18

20 01 29

19

20 01 30

20

20 01 31

21

20 01 32

zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31

22

20 01 33

baterije in akumulatorji v 16 06 01, 16 06 02, 16
06 08 ter le te nesortirane

23

20 01 34

baterije in akumulatorji , ki niso zajeti v 20 01 33

24

20 01 35

zavržena EEO, ki vsebuje nevarne snovi

25

20 01 36

zavržena oprema, ki ni v 20 01 21, 23, 35

26

20 01 37

les, ki vsebuje nevarne snovi

27

20 01 38

drugi les, ki ni zajet v 20 01 37

28

20 01 39

plastika

29

20 01 40

kovine

27.982

214.359

2.436

850

SKUPAJ

Industrija MKO po
posodah

81

81

45

45

27

27

197

197

12

12
21.572

10.310
101

242.341

1.925

1.925

8.826

Zbralnice
(EKO otoki)

Nevarni odpadki

Zbirni center VELENJE

Spomladansko iš enje

Kosovni odvoz

Ostanek komunalnih
odpadkov po posodah

KOLI INE ZBRANIH ODPADKOV V OB INI VELENJE ZA LETO 2009

428

529

596

596

787

1.637

88

88

83

83

456

456

premazi, lepila in smole ki niso v 20 01 27

*

istila, ki vsebujejo nevarne snovi
istila, ki niso zajeta v 20 01 29

*

*

*

citotoksi na in citostati na zdravila

1.916

840

6.606

9.362

9.607

2.588

16.906

29.101

43.180

32.378

35.457

111.015

13.570

13.570

28.505

29.285

780
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30

20 01 41

odpadki, ki nastanejo pri iš enju dimnikov

31

20 01 99

drugi tovrstni odpadki

32 20 02

Odpadki z vrtov in parkov

33

20 02 01

odpadki, primerni za kompostiranje

34

20 02 02

zemlja in kamenje

35

20 02 03

drugi odpadki, neprimerni za kompost.

36 20 03

Drugi komunalni odpadki

37

20 03 01

mešani komunalni odpadki

38

20 03 02

odpadki iz živilskih trgov

39

20 03 03

odpadki pri iš enju cest

40

20 03 04

grezni ni mulji

41

20 03 06

odpadki, pri iš enju komunalnih voda

42

20 03 07

kosovni odpadki

43

20 03 99

drugi tovrstni odpadki
Embalaža vklju no s komunalno

45

15 01 01

papirna in kartonska embalaža

46

15 01 02

plasti na embalaža

47

15 01 03

lesena embalaža

48

15 01 04

kovinska embalaža

49

15 01 05

sestavljena, kompozitna embalaža

50

15 0106

mešana embalaža

51

15 01 07

steklena embalaža

52

15 01 09

embalaža iz tekstila

53

15 01 10

54

15 01 11

51.700

51.700

6.849.389

41.960

30.936

44 15 01

30. jinij 2010

82.830

32.930 278.512

5.040

8.611.402

1.408.611

53.977

18.001

91.868

91.868

63.018

63.018

18.086

18.086

248.630

165.800

95.978

95.978

*

onesnažena embalaža

*

kovinska embalaža ( spray, tla ne posode)

269

269

68

68

KOLI!INA VSEH ZBRANIH ODPADKOV SKUPAJ (Kg)
Teža v Kg
delež v strukturi odpadkov

6.849.389 220.035
70,63%

2,27%

293.712
3,03%

438.725

9.696.918
3.137

483.309

1.408.611

4,52% 0,03%

4,98%

14,53%

KOLI!INA VSEH ZBRANIH ODPADKOV SKUPAJ V LETU 2008 (Kg)
Teža v Kg 8.381.504 345.271 138.387 436.922 2.461 396.821
delež v strukturi odpadkov
86,40%
3,56%
1,43%
4,50% 0,03%
4,09%

Komentar: V letu 2009 je bilo zbranih skupaj 9.696,918 ton odpadkov. Mešanih komunalnih
odpadkov od gospodinjstev je bilo 6.849,389 ton ali 70,63%, od akcije odvoza kosovnih
odpadkov je bilo zbranih 220,035 ton ali 2,27% odpadkov, od spomladanskega iš enja je
bilo zbranih 293,712 ton ali 3,03% odpadkov, v zbirnem centru je bilo zbranih 438,725 ton
ali 4,52% odpadkov, nevarnih odpadkov je bilo 3,137 ton ali 0,03%, lo eno zbranih frakcij iz
zbiralnic je bilo 483,309 ton ali 4,98%, mešanih komunalnih odpadkov iz industrije zbranih s
smetarskimi vozili je bilo 1.408,611 ton ali 14,53%.
Iz tabel je razvidno, da so bile koli ine zaradi obstoje ega sistema zbiranja podobne kot v
letu 2008. V letu 2009 je bilo skupaj zbranih 4,448 ton manj odpadkov kot v letu 2008.
Podatka iz industrije MKO po posodah za 2008 ni, ker ga ARSO do takrat še ni zahteval.
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9.701.366
100,00%

Odpadki pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute
Plastika in sestavljeni materiali iz plastike
Steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so: odpadna EE-oprema, baterije in podobno
Preostanek

Zelena biomasa in naravni les, ki nastanejo kot odpadki iz vrtov in parkov in kot odpadki pri
predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani
Odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so
predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki,
ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo
pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

Odpadni papir, lepenka, tekstil

Opis frakcije v mešanih komunalnih odpadkih

13,65

15,48
28,36
6,97
2,68
100,00

84,90
155,58
38,25
14,70
548,53

7,46

25,40

Delež frakcije v MKO*
v%

74,90

40,90

139,30

Masa frakcije v MKO*
v kg
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Pri izvedbi sortirne analize je bilo ocenjeno, da preostanek (zaporedna številka 7) predstavlja:
- 25 % frakcije 1,
- 5 % frakcije 2,
- 15 % frakcije 3,
- 15 % frakcije 4,
- 30 % frakcije 5 in
- 10 % frakcije 6.

SKUPNA MASA VZORCA MKO*
Opomba: * MKO pomeni mešani komunalni odpadki

4
5
6
7

3

2

1

Zap. št. (i)

Sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov so izvedli štirje komunalni delavci Komunalnega podjetja d.o.o., pod strokovnim vodenjem
pooblaš ene osebe za izdelavo ocen odpadkov podjetja ERICo d.o.o.. Izvedena je bila na lokaciji Odlagališ e Debrce v Velenju.
asovno obdobje zajema vzorcev je bilo usmerjeno na:
- jesensko obdobje.
Sortirna analiza je bila izvedena:
- 05.10.2009 (jesen).
Zbrani so bili vzorci za:
- urbano obmo je, s prevladujo o blokovsko poselitvijo.
Za izvedbo sortirne je bilo z vozili za prevoz mešanih komunalnih odpadkov zajeto cca. 548,53 kg vzorca.
Rezultati so prikazani kot povpre ni delež frakcije v mešanih komunalnih odpadkih, ki je izra unan po formuli iz priloge 2 Uredba o odlaganju
odpadkov na odlagališ a (Ur.l. RS št. 98/07).

Rezultati sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov

30. junij 2010
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PODATKI O NA RTOVANIH LETNIH KOLI INAH ODPADKOV
V letu 2009 smo zbrali 8.354,553 t preostanka komunalnih odpadkov. Na osnovi ocen v l.
2009 in napovedi v letu 2010 pa ocenjujemo, da bomo z uvedbo novega standarda zbrali
6.561 t mešanih komunalnih odpadkov in 1.900 t biološko razgradljivih odpadkov.

7.3.

PODATKI O ŠTEVILU ZBIRALNIC IN NAMEŠ ENIH POSODAH
Do 31.12. 2009 smo imeli v MO Velenje 161 zbiralnic za zbiranje lo enih frakcij (papir,
steklo, plastika in kovine). Od tega jih je bilo 42 za gospodinjstva pri blokovni gradnji.
V skladu z novim standardom po 01.03.2010 je 210 zbiralnic. Pri blokovni gradnji je
postavljeno 24 v primestnem delu pa 25 dodatnih zbiralnic.
Skupaj je 1106 posod.
Zbiralnice izven mest so postavljene v soglasju z lastniki zemljiš . Izvedli smo inventarizacijo
zbiralnic (zbiralnic štirih frakcij), jih ozna ili, opremili z namenskimi pokrovi v ustrezni barvi in
z ustreznimi odprtinami.

7.4.

PODATKI O ZBRANIH KOLI INAH LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ
ZBRANE KOLI INE V ZBIRALNICAH ZA LETO 2008 ( v kg )

VELENJE

PAPIR

STEKLO

PLASTIKA

PLO EVINKE

SKUPAJ

250489

80514

52182

13636

396821

ZBRANE KOLI INE V ZBIRALNICAH ZA LETO 2009 ( v kg )

VELENJE

PAPIR

STEKLO

PLASTIKA

PLO EVINKE

SKUPAJ

306227

95978

63018

18086

335231

Glede na pove ane frekvence odvoza in dodatne volumne ocenjujemo, da bomo v letu
2010 zbrali naslednje koli ine lo eno zbranih frakcij::
- papirna enbalaža
76.500 Kg
- steklena embalaža
113600 Kg
- plasti na embalaža
139000 Kg
- kovinska embalaža
25500 Kg
7.5.

PODATKI O ZBRANIH KOLI INAH NEVARNIH ODPADKOV
ZBRANE KOLI INE NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2008 ( v kg

VELENJE

PREMI!NA
ZBIRALNICA

ZBIRNI
CENTER

SKUPAJ

2461

21116

23577

ZBRANE KOLI INE NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2008 ( v kg

VELENJE

PREMI!NA
ZBIRALNICA

ZBIRNI
CENTER

SKUPAJ

3137

17867

21004

V letu 2009 je bilo glede na leto 2008 zbranih 2573 Kg manj nevarnih odpadkov.
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NA RT OPREMLJANJA OBSTOJE IH ZBIRALNIC
Obstoje e zbiralnice opremljamo sproti, ko zaznamo dolo ene spremembe, in sicer:
- potrebe po ve jem volumnu nameš enih posod,
- potrebe po zamenjavi dotrajane ali poškodovane posode.

9.

NABAVA POSOD IN TIPIZIRANIH VRE K PO LETNEM PLANU

9.1.

NABAVA IN ZAMENJAVA POSOD
Zaradi narave dela je zelo težko planirati število posod za leto 2010.
Dotrajane in uni ene posode v obstoje ih zbiralnicah zamenjujemo samodejno, ob
ugotovitvi ali obvestilu povzro iteljev, medtem ko posode za preostanek komunalnih
odpadkov zamenjujemo na pisno zahtevo povzro iteljev.

9.2.

NABAVA IN PRODAJA TIPIZIRANIH VRE K
Tipizirane vre ke se prodajajo v podjetju PUP-Saubermacher d.o.o., in sicer na sedežu
podjetja ter v štirih cvetli arnah podjetja PUP Velenje d.d.:
- cvetli arna na Cankarjevi 1,
- cvetli arna na Kidri evi 47,
- cvetli arna v Interšparu,
- cvetli arna v Podkraju,
- cvetli arna v Veleja Parku;
Vre ke nabavljamo permanentno, in sicer vsaki 5000 kosov.
Trenutna cena za 60 l vre ko je 1,35 € (zbiranje in odvoz, odlaganje, taksa za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in DDV).

10.

OBVEŠ ANJE UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
Uporabniki javne službe so za vsako akcijsko zbiranje, bodisi kosovnih ali nevarnih
odpadkov, pravo asno obveš eni preko javnih medijev (VTV, asopis Naš as) ter z letaki v
vsa individualna gospodinjstva, v blokovni gradnji pa preko oglasnih desk.
Za leto 2010 je bila izdelana tudi brošura z urniki vseh storitev, prejela so ga vsa
gospodinjstva. Brošura je bila oblikovana kot priro nik o pravilnem zbiranju in odlaganju
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.

11.

STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2010
osveš anje ob anov,
optimizacija volumnov v blokih,
ugotavljanje prednosti in slabosti novega standarda
ureditev pogodbenih razmerij s pravnimi osebami katera nimajo z nami sklenjenih
pogodb o ravnanju z odpadki in opremljanje s posodami.

12.

ODNOSI S POVZRO ITELJI ODPADKOV, REKLAMACIJE IN PRITOŽBE
UPORABNIKOV STORITEV
Obra un z lastnimi položnicami bomo z mesecem julijem pri eli vršiti sami. Zaradi izdaje
svojih položnic za storitve odvoza odpadkov pri akujemo nekoliko povišan odstotek
nepla ila. Za leto 2010 smo predvideli odpis v višini 25.000 EUR.
stran 20
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Glede na vzpostavitev novega standarda v letu 2010 pri akujemo ve je število razli nih
reklamacij in pritožb, obravnavali in reševali jih bomo še naprej ažurno v skladu s
standardom kakovosti 9001 in okoljskim standardom 14001.
13.

ZAVAROVANJA IN ŠKODNI PRIMERI
Na nivoju podjetja imamo sklenjeno zavarovalno polico iz civilne odgovornosti, za kritje škod
na tuji lastnini in ljudeh. Na podro ju koncesije na osnovi izkušenj iz preteklega poslovanja
ne pri akujemo pomembnejših škodnih dogodkov.

14.

TABELARI NI PRIKAZ AKTIVNOSTI PO POSAMEZNIH VOZILIH IN ZBIRANJIH
Tabela je izdelana v skladu s predvidenim standardom, ki je pri el veljati s 01.03.2010.
Smetarsko
vozilo

Ostanek
odpadkov

BIO
zbiranje

Lo eno
zbiranje

Kosovni
odpadki

Zbirni center

1

59,77 %
1248

27,20 %
568 ur

0,00%
0 ur

0%

0%

0 ur

0 ur
0%

2

25,48 %
532 ur

15,71 %
328 ur

0,00%
0 ur

0%
0 ur

0 ur

3

59,77 %
1248 ur

15,76 %
329 ur

0,00%
0 ur

0%

0%

0 ur

0 ur

0,00%
0 ur

45,64 %
953 ur

0,00%
0 ur

0%

0%

0 ur

0 ur

0,00%
0 ur

0,00%
0 ur

0,00%
0 ur

0%

0%

0 ur

0 ur

0,00%
0 ur

0,00%
0 ur

45,50 %
910 ur

0%

0%

0 ur

0 ur

0,00%

0,00%

45,50 %

0%

0%

0 ur

0 ur

910 ur

0 ur

0 ur

0,00%

17,96 %

13,40 %

0%

0%

0 ur

4
5
6
7
8

375 ur

268 ur

0 ur

0 ur

0,00%

17,96 %

0,00%

0 ur

375 ur

0 ur

0%
0 ur

0%
0 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

1

0 ur

0 ur

0 ur

7,41 %
143 ur

0%
0 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

2

0 ur

0 ur

0 ur

2,31 %
45 ur

72,17 %
342 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

3

0 ur

0 ur

0 ur

3,66 %
71 ur

0%
0 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

4

0 ur

0 ur

0 ur

0%
0 ur

0%
0 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

5

0 ur

0 ur

0 ur

7,87 %
152 ur

0%
0 ur

Samonakladalec

0%

0%

0%

6

0 ur

0 ur

0 ur

15,59 %
300 ur

0%
0 ur

0%

0%

0%

0 ur

0 ur

0 ur

0%
0 ur

72,17 %
93 ur

9

Kombi vozilo
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Komentar:
Smetarsko vozilo 5 je vozilo, ki je namenjeno za pobiranje odpadkov v Zgornjesavinjski
dolini.
Smetarsko vozilo 8 in 9 sta rezervi in služita kot nadomestni vozili posamezni skupini pri
okvari njihovega vozila.
Ure in procentualni deleži vozil na letnem nivoju so opredeljeni na podlagi izdelanih urnikov
po posameznih ob inah (MOV, Šoštanj in Šmartno ob Paki) in posameznih dejavnostih in
veljajo samo za MOV.

15.

CENE STORITEV

15.1.

OBSTOJE E CENE STORITEV
Od januarja do marca 2010 se je obra un za individualo in blokovno gradnjo izvajal po
osebah (normativnem volumnu130 l na osebo na mesec) z mesecem aprilom, ko smo pri eli
še z odvozom bioloških odpadkov pa se je obra un za individualna gospodinjstva pri el
izvajati po frekvenci in volumnu.
Obra un za gospodinjstva pri blokovni gradnji je ostal nespremenjen po obstoje em
normativnem volumnu 130l na osebo na mesec s to razliko, da smo z aprilom v okvir
normativnega volumna, vklju ili še obra unavanje bioloških odpadkov in sicer 0,03 m3.
Obra un za blokovno gradnjo je torej 1,00m3 za mešane komunalne odpadke (MKO) in
0,03 m3 za biološke odpadke (BIOO) po osebi na mesec.
Cena zbiranja in odvoza odpadkov je prav tako ostala nespremenjena 13,25 €/m3 (brez
DDV). Cena velja za vse subjekte.
Cena za odlaganje odpadkov pa je razli na po mesecih, oblikuje se glede na faktor kg/m3
izra unan iz koli in odpadkov na inštaliran volumen po gospodinjstvih in cene €/t za
predelavo, odlaganje in takso v CEROC.
Inkaso zbiranja, odvoza in odlaganja v CEROC odpadkov za naše podjetje do vklju no z
mesecem junijem 2010 še vrši JKP Velenje, prevozne stroške odpadkov v Celje pa krijejo
ob ine, vsaka za svoje koli ine odpadkov.

15.2

NOVE CENE STORITEV
Nove potrjene cene so definirane skladno s sprejetim novim pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih ob inskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb in koncesije gradnje,
podizvajalsko pogodbo za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov in gradnje podro nega centra za ravnanje z odpadki, tehni nim pravilnikom
ravnanja z odpadki v mestni ob ini Velenje, ob ini Šoštanj in ob ini Šmartno ob Paki ter
tarifnim pravilnikom o na inu obra unavanja stroškov uporabnikom storitev javnih služb
ravnanja z odpadki.
Cene za obdelavo (stiskanje) in prevoz v CEROC so bile dogovorjene in potrjene na vseh
treh ob inskih svetih MO Velenje, ob ine Šoštanj in ob ine Š. ob Paki in so enotne
0,012583 €/Kg.

Cene PUP – Saubermacher d.o.o.
Zbiranje in prevoz MKO
Zbiranje in prevoz BIOO
Prevoz odpadkov v CEROC

0,12085 €/Kg
0,10021 €/Kg
0,01258 €/Kg
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Veljavne cene v CEROC:
Predelava BIOO v CEROC
Obdelava MKO v MBO
Odlaganje preostanka po obdelavi
Okoljska dajatev

30. jinij 2010

0,08009 €/Kg
0,07448 €/Kg
0,06220 €/Kg
0,00668 €/Kg

Od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo pozitivno strokovno mnenje oz. potrditev
navedenih cen pridobili v za etku meseca maja.
Storitve odvoza odpadkov po zgoraj navedenih cenah, bomo z mesecem julijem 2010 pri eli
obra unavati sami.

15.3

CENIK ODVOZA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ S SMETARSKIMI VOZILI ZA PRAVNE
OSEBE

PAPIR

PLASTENKE
KOVINE
240L -POSODA

STEKLO

CENA ZA ODVOZ
5,40 €

PAPIR

PLASTENKE
KOVINE
660L -POSODA

STEKLO

CENA ZA ODVOZ
9,30 €

PLASTENKE
1100L -POSODA

16.

KOVINE

CENA ZA ODVOZ
13,20 €

UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA
V letu 2010 na rtujemo dodatno ureditev zbirnega centra na lokaciji odlagališ a nenevarnih
odpadkov v zapiranju.
1. Parkiriš e za zaposlene
Zaposleni na ZC v Velenju svoja vozila parkirajo ob kontejnerjih za lo ene frakcije v ZC za
ob ane. Zaradi pove anih koli in odpadkov pripeljanih v ZC s strani ob anov (400% za
mesec april 2010 glede na april 2009) se je mo no pove al tudi promet osebnih vozil v ZC.
Da bi pridobili ve manipulativnega prostora ob zabojnikih za lo ene frakcije in s tem ve
prostora za vozila ob anov, bi uredili parkiranje za zaposlene ob cesti od pralnice vozil do
zgornjega platoja. Po izmerah lahko pridobimo 7 parkirnih mest. (na skici narisano s sivo
barvo) Parkirna mesta bi nasuli s peskom in jih utrdili.
2. Ureditev platoja za zabojnike (ob prebiralnem platoju do brežine)
Med asfaltiranem platojem in brežino odlagališ a je neurejeno zemljiš e (približno 3 metre),
zato bi ta del zemljiš a utrdili, da bi ga lahko uporabili za postavitev zabojnikov 7 m3, v
katere bi se prebirale lo ene frakcije iz naslova zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
(v asu potekanja akcije) in pa tudi odpadki, pripeljani iz industrije. Ta del zemljiš a bi nasuli
s peskom in ga utrdili.
3. Ureditev boksov za odpadke
Ob asfaltiranem platoju bi uredili 13 boksov za odpadke, kjer bi lahko za asno skladiš ili
odpadke do odvoza na predelavo ali odlaganje. ( avtomobilske gume, nagrobne sve e,
folije, plasti ni odpadki, kosovni odpadki, les, gradbeni odpadki, hladilniki, štedilniki, MGA,
plo evina). Ves manipulativni prostor je potrebno asfaltirati, da se odpadki za nadaljnjo
predelavo ne onesnažijo z zemljo in peskom. Boksi morajo biti med seboj lo eni z
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betonskimi bloki višine 110 cm. Za dolo ene vrste odpadkov bo potrebno povišati stranice
do višine 2,5 m, kar bi izvedli montažno z kovinskimi nosilci in lesenimi stranicami.
4. Postavitev šotora nad prebiralnem platoju
Nad asfaltiranem platoju bi postavili šotor, da lahko delo nemoteno poteka tudi v deževnem
vremenu in v asu zime. S streho bi rešili tudi spiranje odpadkov in s tem prepre ili odtok
onesnažene padavinske vode. Šotor mora biti višine 10 m, da lahko zagotovimo nemoteno
nakladanje in prebiranje odpadkov s strojem.
5. Postavitev betonskih ograd za za asno skladiš enje lesa in kosovnih odpadkov
Na zgornjem že utrjenem platoju je potrebno postaviti betonske bloke, da lahko prepre imo
nekontrolirano vsipanje lesa in kosovnih odpadkov po brežinah. Tako bi zagotovili tudi boljšo
lo enost lesa od kosovnih odpadkov (jogiji in kav i).

6. Asfaltiranje manipulativne površine pred prekladalno postajo
Površino pred prekladalno postajo, kjer vozila nakladajo press-kontejnerje bi bilo potrebno
asfaltirati, da bi se izognili prenašanju blata v ZC za ob ane in na prebiralni plato. Tako bi
bilo manj nesnage tudi na cesti do ZC in na glavni cesti.
7. Zabojniki 38 m3 in 7 m3, nakladalni stroj »grajfer«, napisne table
Za manipulacijo z odpadki bi potrebovali dodatne zabojnike 38 m3 (5 kom) in zabojnike 7 m3
za lo ene odpadke na prebiralnem platoju (7 kom).
Za prekladanje in sortiranje teh odpadkov bi potrebovali nakladalni stroj.
8. Izdelava tlaka v garaži za kompaktor
V garaži, ki je bila predvidena za kompaktor je potrebno vliti betonski tlak, da bi lahko ta
prostor uporabili kot skladiš e za posode za smeti.
Ocenjena vrednost investicije je cca 400.000 €.

16.1

UREDITEV DODATNEGA ZBIRNEGA CENTRA
V skladu s 15. lenom Odredbe o ravnanju z lo eno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki je treba na obmo jih z ve kot 25.000 prebivalci
urediti najmanj dva zbirna centra. To je bil tudi pogoj za pridobitev pozitivnega strokovnega
mnenja na predlagane cene od MOP.
Dodatni zbirni center št. 2, velikosti 100m2 se bo uredil na lokaciji bivša Era gradbeni
material pri železniških tirih. Potrebna oprema je slede a:
6 x 7 m3 kontejner, 4 x 660L, embalaža (plastika, kovine, steklo, papir), 1 x paleta
akumulatorji,2 x paleta elektronika, tabla z delovnim asom - sobota od 8:00 do 13:00
Dogovor je za delavca preko javnih del, ki ga zagotovi MOV.
Ocenjena vrednost investicije je cca 7.000 €
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SKUPAJ

RAJON

4
10
21
3

ZAMENJANA POSODA

RAJON 1
RAJON 2
RAJON 3
RAJON 4
RAJON 4 BIO
RAJON 5
RAJON 6
RAJON 7

ZAMENJAVA POKROVA

7

2
5

ZAMENJAVA KOLES

1

1

ZAMENJAVA !EPOV
4

4

ZAMENJANA POSODA
53 19

4

92

4
40

ZAMENJAVA POKROVA

3 1
7 13

ZAMENJAVA KOLES
4
38
6

ZAMENJAVA !EPOV

1

21
3
11
8

ZAMENJANA POSODA
57

12

45

ZAMENJAVA POKROVA
2

2

ZAMENJAVA !EPOV
9

4

5

ZAMENJAVA POKROVA

ZAMENJANA POSODA

ZAMENJAVA KOLES

900 L POSODE
ZAMENJAVA KOLES

700 L POSODE
ZAMENJAVA !EPOV

240 L POSODE

1100 L POSODE
ZAMENJANA POSODA

120 L POSODE

ZAMENJAVA POKROVA

IZDAN RA!UN

IZDAN RA!UN

IZDAN RA!UN

POPRAVILO IN ZAMENJAVA POSOD V OB INI VELENJE V LETU 2009

IZDAN RA!UN

V letu 2009 je bilo 77 manj servisnih storitev posod na terenu. To je posledi no zaradi zamenjav starih posod z novimi v prejšnjih letih.
Na terenu je bilo skupaj opravljenih 112 delovnih ur.

SERVIS POSOD

ZAMENJAVA KOLES

17.

ZAMENJAVA !EPOV

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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IZRA UN LASTNE CENE
MESTNA OB INA VELENJE
STROŠKI IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2010

Z/št

VRSTA STROŠKA

MKO
5

BIOO

1

2

1.0.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

0

0

1

Stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali stroški najemnine
Stroški storitev, povezane z zavarovanjem infrastrukture javnega
zna aja

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0.

Stroški, povezani z odškodninami za infrastrukturo javnega zna aja
Finan ni odhodki (obresti) povezani s financiranjem izgradnje
infrastrukture javnega zna aja
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA
KOMUNALNIH ODPADKOV

777.350

186.672

2.1.

PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

732.940

186.151

2.1.1.

STROŠKI MATERIALA

78.994

23.600

2
3
4

6

1

Stroški elektri!ne energije

0

0

2

Stroški pogonskega goriva

57.643

14.706

3
2.1.2.

Drugi stroški materiala
STROŠKI STORITEV

1

Stroški intelektualnih in osebnih storitev

2

Stroški prevoznih storitev

21.352

8.894

653.945

162.551

83.124

7.872

945

0

35.553

0

377.712

107.670

88.804

31.917

2.057

0

Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav

36.246

14.134

Drugi proizvajalni stroški

29.505

959

3

Stroški drugih storitev

4

Stroški dela

5

Stroški amortizacije

6

Stroški vzdrževanja javne infrastrukture

7
8

44.411

521

1

Stroški nabave

0

0

2

Stroški uprave

18.866

0

3

Stroški prodaje

25.545

521

15.547

3.733

792.897

190.406

2.2.

SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3.0.

DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA

4.0

STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE SKUPAJ

Predvidene letna koli!ina v tonah za 2010:

Lastna cena: € / t

Lastna cena: € / Kg

MKO:

6561,22

120,85

0,12085

BIOO:

1900,00

100,21

0,10021

V stroških zbiranja in odvoza MKO so zajeti stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov
po posodah, zbiralnicah, zbirnega centra, kosovnega odvoza in odvoza nevarnih odpadkov.
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2
STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE
Stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali stroški najemnine
Stroški storitev, povezane z zavarovanjem infrastrukture javnega zna!aja
Stroški, povezani z odškodninami za infrastrukturo javnega zna!aja
Finan!ni odhodki (obresti) povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture javnega zna!aja

STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV
PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
STROŠKI MATERIALA
Stroški elektri!ne energije
Stroški pogonskega goriva
Drugi stroški materiala
STROŠKI STORITEV
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški drugih storitev
Stroški dela
Stroški amortizacije
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav
Drugi proizvajalni stroški
SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
Stroški nabave
Stroški uprave
Stroški prodaje
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA
STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE SKUPAJ

2.0.
2.1.
2.1.1.
1
2
3
2.1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.
1
2
3
3.0.
4.0

VRSTA STROŠKA

1
1.0.
1
2
3
4

Z/št

0
0
0
0
0
777.350
732.940
78.994
0
57.643
21.352
653.945
83.124
945
35.553
377.712
88.804
2.057
36.246
29.505
44.411
0
18.866
25.545
15.547
792.897

3

MKO
SKUPAJ

0
0
0
0
0
483.802
444.479
31.888
0
21.846
10.042
412.592
72.068
0
19.305
232.868
43.737
2.057
14.730
27.827
39.323
0
18.866
20.457
9.676
493.478

4

MKO

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2010

19. KALKULACIJA STROŠKOV GJS RO ZA MESTNO OB INO VELENJE

0
0
0
0
0
166.827
164.633
25.613
0
21.301
4.312
139.019
5.716
0
0
82.966
35.211
0
13.918
1.208
2.194
0
0
2.194
3.337
170.163

5

ZBIRALNICE

6
0
0
0
0
0
62.597
60.403
8.291
0
7.513
778
52.112
2.006
0
4.375
38.635
2.733
0
4.209
155
2.194
0
0
2.194
1.252
63.849

ZBIRNI
CENTER

0
0
0
0
0
42.125
42.125
11.541
0
6.917
4.624
30.584
1.574
945
1.373
17.297
6.277
0
3.118
0
0
0
0
0
842
42.967

7

KOSOVNI

0
0
0
0
0
22.000
21.300
1.661
0
65
1.596
19.638
1.759
0
10.500
5.946
846
0
270
316
700
0
0
700
440
22.440

8

NEVARNI
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2
STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE
Stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali stroški najemnine
Stroški storitev, povezane z zavarovanjem infrastrukture javnega zna!aja
Stroški, povezani z odškodninami za infrastrukturo javnega zna!aja
Finan!ni odhodki (obresti) povezani s financiranjem izgradnje infrastrukture
javnega zna!aja
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV
PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
STROŠKI MATERIALA
Stroški elektri!ne energije
Stroški pogonskega goriva
Drugi stroški materiala
STROŠKI STORITEV
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški drugih storitev
Stroški dela
Stroški amortizacije
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav
Drugi proizvajalni stroški
SPLOŠNI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
Stroški nabave
Stroški uprave
Stroški prodaje
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA
STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE SKUPAJ

1
1.0.
1
2
3

4
2.0.
2.1.
2.1.1.
1
2
3
2.1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.
1
2
3
3.0.
4.0

VRSTA STROŠKA

Z/št

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.247

0
1.054.433
1.009.501
127.973
2.788
88.979
36.207
881.527
95.721
945
35.553
505.018
148.867
2.057
62.161
31.205
44.932
0
18.866
26.066
20.470
1.091.150

4
16.247
13.482
2.765
0

JAVNA
INFRASTRUKTURA

2010
3
16.247
13.482
2.765
0

PLAN

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 2010

0
0
0
0
0
777.350
732.940
78.994
0
57.643
21.352
653.945
83.124
945
35.553
377.712
88.804
2.057
36.246
29.505
44.411
0
18.866
25.545
15.547
792.897

5

MKO

0
0
0
0
0
186.672
186.151
23.600
0
14.706
8.894
162.551
7.872
0
0
107.670
31.917
0
14.134
959
521
0
0
521
3.733
190.406

6

BIOO

0
0
0
0
0
13.126
13.126
2.788
2.788
0
0
10.338
361
0
0
0
8.660
0
1.317
0
0
0
0
0
263
13.388

7

OBDELAVA

0
0
0
0
0
77.284
77.284
22.592
0
16.631
5.961
54.692
4.365
0
0
19.636
19.486
0
10.465
740
0
0
0
0
927
78.212

8

PREVOZ
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20.

ASOVNI RAZPOREDI

20.1.

ASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA PREOSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV
asovni razpored prevzemanja preostanka komunalnih odpadkov je v prilogi 1. Izdelan je
po dnevih v tednu in se izvaja tudi med prazniki in dela prostimi dnevi. Izjema je le 1. januar,
ki se nadomesti z odvozom 1. soboto v januarju.

20.2.

ASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
asovni razpored prevzemanja bioloških odpadkov je v prilogi 2. Izdelan je po dnevih v
tednu in se izvaja tudi med prazniki in dela prostimi dnevi. Izjema je le 1. januar, ki se
nadomesti z odvozom 1. soboto v januarju.

20.3.

ASOVNI RAZPORED ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV
Akcija zbiranja kosovnega odvoza pri stanovanjskih blokih bo potekala med 12.02.2010 in
25.02.2010. Pri zasebnih gospodinjstvih v mestnem delu med 12.02.2010 in 01.03.2010, v
primestnem delu pa od 03.06. do 04.06. in od 09.06.20010 do 23.06.2010.
asovni razpored akcijskega zbiranja kosovnih odpadkov je v prilogi 3.

20.4.

ASOVNI RAZPORED AKCIJSKEGA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
V letu 2010 smo uporabnike uporabnike javne službe obvestili preko brošur in priloženih
urnikov o vseh aktivnostih v teko em letu.
asovni razpored akcijskega zbiranja nevarnih odpadkov je v prilogi 4.

20.5.

ASOVNI RAZPORED SPOMLADANSKEGA

IŠ ENJA

Zeleni odpad (spomladansko iš enje) ni vklju en v predpisani standard in ga izvaja Mestna
ob ina Velenje s posebnim javnim naro ilom.
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21. ZAKLJU EK
V letu 2009 je bil za ve stanovanjske bloke in individualne hiše zagotavljen višji standard kot
so ga pla evali, tudi vgrajeni volumni za mešane komunalne odpadke jim dejansko niso
zadostovali, saj so se ob teh posodah pojavljali dodatni odpadki.
Ve ina odpadkov v posodah je bila odpadna embalaža in biološki odpadki.
Velikosti vgrajenih volumnov posod v ve stanovanjskih hišah so presegali kar 2,6 krat
normativne volumne (130l na osebo na mesec), ki so jih pla evali.
V letu 2010 želimo ta razkorak ob utno zmanjšati. Z zmanjšanjem frekvenc odvoza,
pove anjem števila zbiralnic in posod za lo eno zbiranje ter odvozom bioloških odpadkov
bomo sledili cilju operativnega programa, ki predvideva zmanjšanje koli in mešanih
komunalnih odpadkov za 50% do leta 2012.
V sodelovanju z MOV in inšpekcijo si prizadevamo za ureditev nekaj kriti nih zbiralnic kjer
ostanek odpadkov, pri sortiranju povzro a nepotrebne stroške, hkrati pa kazi izgled
zbiralnic, nenehno iš enje pa nam povzro a dodatno delo in stroške.
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S potrjenim novim standardom je tako za leto 2010 predvidena cela vrsta sprememb. V
sodelovanju z MOV se za vpeljavo novega standarda izvaja obsežna in intenzivna kampanja
osveš anja.
V za etku leta je bila v ta namen izdana tudi brošura o ravnanju z odpadki v 16.000 izvodih,
prejela so jo vsa gospodinjstva. Vsled tega ugotavljamo, da se urejenost v zbiralnicah
izboljšuje.
Izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki bomo izvajali skladno z dolo ili
veljavne podpisane koncesijske pogodbe, katere del je tehni ni in tarifni pravilnik. Izven te
pogodbe na podro ju koncesije družba ne na rtuje izvajanja storitev.
Veljavni sta dve podpisani koncesijski pogodbi in sicer:
- za zbiranje in odvoz odpadkov v Celje med koncendentom (ob ine Velenje, Šoštanj,
Šmartno ob Paki), koncesionarjem Rosio-PUP-Saubermacehr d.o.o. in podizvajalcem
PUP-Saubermacher d.o.o.,
- in za predelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov v Celju med koncendentom (ob ine
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) in koncesionarjem Simbio d.o.o..
Novost je tudi prevoz odpadkov v Celje, ker se je v letu 2009 zaprlo odlagališ e v Velenju. Pri
tem je že bila izgrajena prekladalna postaja za pretovarjanje in stiskanje odpadkov, ki jih
zbiramo v smetarskimi vozili za nadaljnji prevoz z abrol-kontejnerji v CERO Celje.
Vse to z ciljem, da se vzpostavijo pogoji za nov režim poslovanja na podro ju ravnanja z
odpadki, ki je za el veljati v l. 2010.
Nova koncesijska pogodba obvezuje koncesionarja, da vzpostavi celotno tehnologijo ravnanja
z odpadki. Naloga je precej obsežna in povezana tudi z novo ustrezno lokacijo za te namene.
Ker cilj glede pridobitve in potrditve nove lokacije iz objektivnih razlogov še ni realiziran smo
pristopili k urejanju Zbirnega centra na lokaciji bivšega odlagališ a odpadkov. Takoj, ko bo
jasno definirana in potrjena nova lokacija za celostno rešitev bomo pristopili k realizaciji
posameznih nalog.
Na osnovi zgoraj navedenega se bodo pojavile dolo ene nove okoliš ine, ki bodo vplivale
predvsem na izvajanje koncesije v l. 2010:
- spremenjen tehni ni pravilnik,
- nova koncesijska pogodba,
- zaklju ek projekta za prekladalno napravo, gradbeni in strojni del,
- nabava novih tehnologij,
- izobraževanje zaposlenih,
- rekonstrukcija informacijskega sistema,
- dopolnjeni organizacijski pristopi.
Koncesionar opravlja tudi storitve za podro je tržnih dejavnosti. V te namene uporablja
predvsem prevozna sredstva in zaposlene, ki so v lasti koncesionarja. Izvajajo se naloge
logistike in sicer odpadke sprejemamo od povzro iteljev in jih oddajamo prevzemnikom, ki so
za posamezne dejavnosti na podro ju obdelave odpadkov ustrezno registrirani. Tržna
dejavnost je stroškovno in organizacijsko povsem lo ena od koncesijske dejavnosti.
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Nova koncesijska pogodba in spremenjen tehni ni pravilnik sta osnovi, kateri nam narekujeta
nove organizacijske pristope, nove investicije, nova izobraževanja, dopolnitve v
informacijskem sitemu, nove zaposlitve in reorganizacijo v podjetju. Vse to smo v osnovi
pripravljali v letu 2009 implementacija sledi v letu 2010.
Ob tem smo pristopili k programu za izra unavanje cen storitev v skladu z novim tarifnim
pravilnikom. Veljati bo za el z mesecem julijem 2010.
Pri poslovanju ne na rtujemo zavrnitev obstoje ih uporabnikov storitev. Nasprotno, sklenili
bomo ve novih pogodb, predvsem na segmentu pravnih in manjkajo ih fizi nih oseb.
Na podro ju koncesije v operativnem delu nimamo v na rtu sklepati poslov z podizvajalci. Vse
naloge na terenu bomo prvenstveno izvajali z lastnimi resursi.
Organizacijo podjetja in poslovnih funkcij bomo prilagajali razmeram in okoliš inam v podjetju,
v skladu s tem smo realizirali tudi nove zaposlitve.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MKO1

POHRASTNIK - KOMPLET

Š. OB PAKI

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
ŠOŠTANJSKO SKORNO
TOPOLŠICA + LOM (LEVO IN DESNO)

SLATINE

Š. OB PAKI-BLOKI

SRE. - 2.SKUPINA

FLORJAN PO SOTESKI

MALI VRH + NAD VINO PODJETJEM

KONOVO - KOMPLET

VELIKI VRH-ŠTEHARNIKOV+ GAVCE NAD VINO PODJETJEM

GORENJE

PAŠKA VAS

CESTA NA VRTA E + ŠALEK ZGORAJ

CESTA X

CESTA IX

SPLITSKA

GORIŠKA pri juletu

ŠALEK OŽIR

ŠALEK (JAN)

PAŠKI KOZJAK
TREBELIŠKO +POVEZAVA DO TUŠEVGA + DO LOVSKE
KO E

PAKA PRI VELENJU-KOMPLET

SELO + KOSOVELOVA

4. teden

ŠENBRIC
ŠALEK VAS

Š. OB PAKI-BLOKI

GAVCE

DEBERCA

SLATINE

CIRKOVCE -KOMPLET

HRASTOVEC

3. teden

CESTA NA VRTA E + ŠALEK ZGORAJ

CESTA X

CESTA IX

SPLITSKA

GORIŠKA pri juletu

ŠALEK OŽIR

ŠALEK (JAN)

PAŠKI KOZJAK
TREBELIŠKO +POVEZAVA DO TUŠEVGA + DO LOVSKE
KO E

PAKA PRI VELENJU-KOMPLET

SELO + KOSOVELOVA

2. teden

ŠALEK VAS

KONOVO - KOMPLET + 3 POSODE NA KOSOVELOVI

ŠENBRIC

DEBERCA

ŠKALSKA CESTA

CIRKOVCE -KOMPLET

HRASTOVEC

ŠKALSKA CESTA

ŠKALE - KOMPLET

GRAŠKA GORA + PLEŠIVEC+ SOPOTA

GABERKE

TOR. - 3. SKUPINA
1. teden

PAŠKO SKORNO

TOPOLŠICA + LOM (LEVO IN DESNO)

4. teden
PRISTAVA

MKO 10

PENK-POVEZAVA+ 3 posode pri žel. Progi

4. teden

BELE VODE

Š. OB PAKI (BLOKI)

ŠOŠTANJSKO SKORNO

FLORJAN POVEZAVA (POHRASTNIK-BELE VODE)

Š. OB PAKI

4. teden
ŠOŠTANJ BLOKI -

PODGORA

RE ICA OB PAKI + LETUŠ

3. teden

RAVNE (KOMPLET)

POHRASTNIK - KOMPLET

POVEZAVA LAJŠE-TOPOLŠICA
STRMINA + ZAVODNJE

ŠOŠ. INDIVIDUALA

GORENJE

LAJŠE

3. teden

ŠKALE - KOMPLET

GRAŠKA GORA + PLEŠIVEC+ SOPOTA

GABERKE

PRISTAVA

2. teden

RAVNE (KOMPLET)

STRMINA + ZAVODNJE

POVEZAVA LAJŠE-TOPOLŠICA

LAJŠE

1. teden

ŠOŠTANJ BLOKI

MKO 3

PAŠKA VAS

GAVCE

3. teden

FLORJAN PO SOTESKI

PAŠKO SKORNO

VELIKI VRH-ŠTEHARNIKOV+ GAVCE NAD VINO PODJETJEM

BELE VODE

FLORJAN POVEZAVA (POHRASTNIK-BELE VODE)

ŠOŠTANJ BLOKI -

PENK-POVEZAVA+ 3 posode pri žel. Progi

2. teden

MALI VRH + NAD VINO PODJETJEM

2. teden

ŠOŠ. INDIVIDUALA

Š. OB PAKI (BLOKI)

ŠOŠTANJ BLOKI

PODGORA

PON. - 2.SKUPINA

RE ICA OB PAKI + LETUŠ

MKO 2

1. teden

SRE. 3.- SKUPINA

1. teden
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PRILOGA 1

URNIK ODVOZA PREOSTANKA ODPADKOV

MKO 5

MKO 6

SRE. - 1. SKUPINA

GUB EVA

KOŽELJSKEGA BLOKI 1,3; 2,4,6
HOTEL PAKA, ŠTORMAN

KAV E

ARNA E

SILOVA

PON. - 3. SKUPINA

KOPALIŠKA
ŠALEŠKA pri Praprotniku
PARTIZANSKA (PETROL, HUDOVERNIK, POŠTA
-FITNESS + DVE HIŠI OD PETROLA
NAPREJ…...)

VRTI KARJI
BEV E

GORENJSKA

HOTEL PAKA, ŠTORMAN

PODGORJE

VELIKI VRH (JURKO)

LOKOVICA -KOMPLET

TAJNA + ANDRAŽ

KOROŠKA

BENCINSKI SERVIS + CELJSKA ( PETROL, POLICIJA)

STANTETOVA ZA 24 UR

KARDELJEV TRG

STARI TRG + JATA

CESTA SIMONA BLATNIKA

SON NI GRI

4. teden

SUBOTIŠKA

CESTA TALCEV

STARI TRG + JATA

STARO VELENJE Z LJUBLJANSKO

ŽAROVA

GRAŠKOGORSKA

ŠMARŠKA PRI KARAKI

GREGOR I EVA

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

CESTA POD PARKOM
KOROŠKA(AV studio, makom, avto velenje, u!ne
delavnice, ribiška)

ŠTRBENKOVA

RNOVA brez povezave
DOLINŠEK, VIHAR
KOŽELJSKEGA 1,3,2,4,6

SREBOTNIKOVA

CESTA 8

SON NA POT

LIPJE

CESTA 7

CESTA V BEV E

CESTA 5
CESTA 6

LIPA

3.teden

KAJUHOVA BREZ BLOKOV NAD IN PRI MPT ŠOLI
FINŽGARJEVA+ BLOK NA EFENKOVI 3
TAV ARJEVA

CESTA 2
CESTA 3
CESTA 4

LEVSTIKOVA
CESTA NA JEZERO

KARDELJEV TRG

3. teden

STARI TRG + JATA

TAJNA + ANDRAŽ

PODGORJE

VELIKI VRH (JURKO)

LOKOVICA -KOMPLET

STANTETOVA ZA 24 UR

KARDELJEV TRG

2. teden

STARI TRG + JATA

STARO VELENJE Z LJUBLJANSKO

ŽAROVA

GRAŠKOGORSKA

ŠMARŠKA PRI KARAKI

GREGOR I EVA

TAV ARJEVA

FINŽGARJEVA+ BLOK NA EFENKOVI 3

KAJUHOVA BREZ BLOKOV NAD IN PRI MPT ŠOLI

STANTETOVA ZA 24 UR

KARDELJEV TRG

1. teden

STANTETOVA ZA 24 UR

STRITARJEVA (TU SO SAMO BLOKI)
KAJUHOVA ( BLOKI LEVO IN DESNO, 2 BLOKA
desno od kioska bivšega) BREZ INDIVIDUALE

UFARJEVA bloki
ŠLANDROVA SAMO BLOKI! (INDIVIDUALE JE 17
KANT, POBIRA SE NA 14 DNI)
VOJKOVA + bloki (INDIVIDUALE JE 2 KANTI
POBIRA SE NA 14 DNI)

2. teden

MKO 4

CESTA 1

OPOVA

ERJAV EVA

JANŠKOVO SELO
PIREŠICA

LOŽNICA

PRELSKA - KOMPLET

LAZE+ ŠENTILJSKI PODKRAJ

CESTA BRATOV MRAVLJAK

HRAMŠE + LOKOVINA
VINSKA GORA

AŠKER EVA (PRI BRODNIKU)

STANETOVA

KERSNIKOVA

JERIHOVA

RNOVA - POVEZAVA

2. teden

4. teden

HOTEL PAKA + ŠTORMAN

POKOPALIŠKA -PESJE-KOMPLET + PARTIZANSKA Z JATO

PODKRAJ + LJUBJANSKA PRI KOVA U

HOTEL PAKA, ŠTORMAN

BENCINSKI SERVIS + CELJSKA ( PETROL, POLICIJA)

3.teden

CESTA NA GRI U

SILOVA

EFENKOVA pri domu u!encev

KOŽELJSKEGA 1,3,2,4,6
SON NI GRI

ARNA E

PRISOJNA

CESTA XIV DIVIZIJE

EFENKOVA blok in od eagla do šole

STRITARJEVA (TU SO SAMO BLOKI)
KAJUHOVA ( BLOKI LEVO IN DESNO, 2 BLOKA
desno od kioska bivšega) BREZ INDIVIDUALE

UFARJEVA bloki
ŠLANDROVA + bloki (INDIVIDUALE JE 17 KANT,
POBIRA SE NA 14 DNI)
VOJKOVA + bloki (INDIVIDUALE JE 2 KANTI
POBIRA SE NA 14 DNI)

1. teden

DOLINŠEK, VIHAR

RNOVA brez povezave

LIPJE

BEV E

MKO 9

KAV E

LOŽNICA

ŠENTILJ (KOMPLET) + ŠENTILJSKI PODKRAJ

2. teden

SON NA POT

HOTEL PAKA + ŠTORMAN
VRTI KARJI

LIPA
CESTA V BEV E

POKOPALIŠKA -PESJE-KOMPLET + PARTIZANSKA Z JATO

PET. - 3. SKUPINA

PODKRAJ + LJUBJANSKA PRI KOVA U

1. teden

TOR. - 2.SKUPINA

1. teden
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MKO 7

KOŽELJSKEGA
RUDARSKA
PREŠERNOVA+ Lahovnik na Cesti Talcev in pred Mehom
mizarjem

CANKARJEVA

TRG MLADOSTI

SIMONA BLATNIKA

SELO ( INDUSTRIJA: INTERSPAR OMW, HOFER, AVTO PRALNICA…)

HOTEL PAKA-ZJUTRAJ

PREŠERNOVA 2,4,6

KOROŠKA 8 A,B,C,D + PREI PECOTU

ŠERCERJEVA

SELO- ( INDUSTRIJA: INTERSPAR OMW, HOFER, AVTO PRALNICA…)

ŠALEK bloki

ŠALEŠKA
GORIŠKA + GORIŠKA ŠTEHARNIKOVA

ZIDANŠKOVA

KIDRI EVA
KERSNIKOVA

BRA I EVA

JENKOVA

JENKOVA

JUR I EVA

FOITOVA
CESTA TALCEV+ INDIVIDUALA (samo 1x tedensko

KRAIGHERJEVA

C. BRATOV MRAVLJAK blok

VODNIKOVA hiša zraven lekarne

AŠKER EVA + hiša na za!etku pri rondoju

KERSNIKOVA
KIDRI EVA + NOVA BUS POSTAJA, HERBERSTEIN, SLO, HERNAUS,
BAZEN

TOMŠI EVA

CESTA SIMONA BLATNIKA 1,1A + VEGRAD
CESTA TALCEV 34 (BLOK PRI ŽELEZ. POSTAJI)

EFENKOVA BLOKI

TOR. - 1. SKUPINA
vsak torek

MKO 8

vsak ponedeljek

PON. - 1. SKUPINA

CESTA NA JEZERO

LEVSTIKOVA

OPOVA

ERJAV EVA

HOTEL PAKA, ŠTORMAN

KOŽELJSKEGA BLOKI 1,3; 2,4,6

PIREŠICA

JANŠKOVO SELO

PRELSKA - KOMPLET

VINSKA GORA

HRAMŠE + LOKOVINA

RNOVA - POVEZAVA

4. teden
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BIO 1

ET. - 1. skupina

KERSNIKOVA CESTA 5

KIDRI EVA CESTA 3

KIDRI EVA CESTA 5

B

C

KIDRI EVA CESTA 13

C

A

B

C

CESTA BORISA KRAIGHERJA 6

CESTA BORISA KRAIGHERJA 8

CESTA BORISA KRAIGHERJA 8

CESTA BORISA KRAIGHERJA 8

A

A

TOMŠI EVA CESTA 22

PREŠERNOVA CESTA 22

TRG MLADOSTI 6

RUDARSKA CESTA 2

RUDARSKA CESTA 2

RUDARSKA CESTA 2

JENKOVA CESTA 27

JENKOVA CESTA 29

JENKOVA CESTA 31

C

B

A

A

E

C
D

B

TOMŠI EVA CESTA 39

TOMŠI EVA CESTA 37

TOMŠI EVA CESTA 35

TOMŠI EVA CESTA 33

TOMŠI EVA CESTA 31

TOMŠI EVA CESTA 27
TOMŠI EVA CESTA 29

TOMŠI EVA CESTA 25

TOMŠI EVA CESTA 23

TOMŠI EVA CESTA 20

B

A

STANTETOVA ULICA 26

STANTETOVA ULICA 24

STANTETOVA ULICA 22

STANTETOVA ULICA 20

STANTETOVA ULICA 19

STANTETOVA ULICA 17
STANTETOVA ULICA 18

STANTETOVA ULICA 16

STANTETOVA ULICA 14

STANTETOVA ULICA 12

STANTETOVA ULICA 10

STANTETOVA ULICA 8

STANTETOVA ULICA 6

STANTETOVA ULICA 4

STANTETOVA ULICA 2

ŠALEK 110

ŠALEK 108

ŠALEK 106

ŠALEK 105

ŠALEK 104

ŠALEK 103

ŠALEK 102

ŠALEK 101

ŠALEK 100

ŠALEK 99

ŠALEK 98

ŠALEK 97

ŠALEK 95

ŠALEK 93

ŠALEK 91

ŠALEK 90

ŠALEK 89

ŠALEK 88

ŠALEK 86

ŠALEK 84

ŠALEK 83

ŠALEK 82

ŠALEK 81

KOŽELJSKEGA ULICA 7

KOŽELJSKEGA ULICA 6

KOŽELJSKEGA ULICA 5

KOŽELJSKEGA ULICA 4

KOŽELJSKEGA ULICA 3

KOŽELJSKEGA ULICA 2

KOŽELJSKEGA ULICA 1

GORIŠKA CESTA 44

GORIŠKA CESTA 42

GORIŠKA CESTA 40

GORIŠKA CESTA 38

ZIDANŠKOVA CESTA 9

ZIDANŠKOVA CESTA 8

BIO 8

BIO 6

BIO 4

BIO 2

ET. - 2. skupina

GORIŠKA PRI JULETU

SPLITSKA

SPLITSKA 61- BLOK PRI TUŠ-U

PON. - 4. skupina

SIMONA BLATNIKA

SUBOTIŠKA

GORENJSKA

CESTA POD PARKOM

KOROŠKA INDIVIDUALA+BLOKI

ŠTRBENKOVA

SREBOTNIKOVA

CESTA TALCEV + BLOKI

LIPA

CESTA 5

CESTA 4

CESTA 3

CESTA 2

CESTA 1

CESTA 6

CESTA 7

CESTA 8

SON NI GRI

PET. - 1. skupina

EFENKOVA (OD EAGLA DO ŠOLE)

KAJUHOVA NAD ŠOLO

TAV ARJEVA

FINŽGARJEVA

SELO

KOSOVELOVA

KONOVO (CELO brez škalske, šenbrica in deberce)

KARD. TRG + STANTETOVA

ET. - 3. skupina

ŠOŠTANJ + TOPOLŠICA BLOKI

ŠOŠTANJ INDIVIDUALA

Š. OB PAKI (BLOKI)

BIO 7

BIO 5

BIO 3

ET. - 4. skupina

ŠALEK VAS

EFENKOVA pri domu u!encev

PRISOJNA

ŠMARŠKA (PRI SKALCI)

CESTA XIV DIVIZIJE

GRAŠKOGORSKA

ŠMARŠKA

GREGOR I EVA

GUB EVA

CESTA NA GRI U

GUB EVA ob pokopališ!u

STRITARJEVA

UFARJEVA

VOJKOVA INDIVIDUALA + BLOKI

ŠLANDROVA

KERSNIKOVA + BLOKI (15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37)

AŠKER EVA INDIVIDUALA + BLOKI

KIDRI EVA -PETOR KI

VODNIKOVA

C. BRATOV MRAVLJAK

KAJUHOVA PRI MPT ŠOLI

PET. - 4. skupiana

STARO VELENJE+ LJUBLJANSKA

KAV E

PODKRAJ DO LIPE

PET. - 2. skupina

POHRASTNIK (CEL)+ topolšica bloki

PESJE + PARTIZANSKA

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

JENKOVA CESTA 25

PREŠERNOVA CESTA 22
PREŠERNOVA CESTA 22

PREŠERNOVA CESTA 22

JENKOVA CESTA 19
JENKOVA CESTA 21

JENKOVA CESTA 23

PREŠERNOVA CESTA 22

PREŠERNOVA CESTA 20

JENKOVA CESTA 15

JENKOVA CESTA 16

JENKOVA CESTA 17

TOMŠI EVA CESTA 21

PREŠERNOVA CESTA 14

PREŠERNOVA CESTA 16

JENKOVA CESTA 10

TOMŠI EVA CESTA 17
TOMŠI EVA CESTA 19

TOMŠI EVA CESTA 18

JENKOVA CESTA 8

B

A

TOMŠI EVA CESTA 16

TOMŠI EVA CESTA 15

PREŠERNOVA CESTA 9

C

B

PREŠERNOVA CESTA 9

PREŠERNOVA CESTA 7

PREŠERNOVA CESTA 7

PREŠERNOVA CESTA 12

L

JENKOVA CESTA 11

TOMŠI EVA CESTA 14

TOMŠI EVA CESTA 13

JENKOVA CESTA 12

D

JENKOVA CESTA 11

PREŠERNOVA CESTA 7

PREŠERNOVA CESTA 6

TOMŠI EVA CESTA 12

TOMŠI EVA CESTA 11

TOMŠI EVA CESTA 10

TOMŠI EVA CESTA 10

TOMŠI EVA CESTA 10

TOMŠI EVA CESTA 9

TOMŠI EVA CESTA 8

TOMŠI EVA CESTA 7

JENKOVA CESTA 14

L

TOMŠI EVA CESTA 5
TOMŠI EVA CESTA 6

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

JENKOVA CESTA 6

D

JENKOVA CESTA 9

JENKOVA CESTA 9

KIDRI EVA CESTA 57

PREŠERNOVA CESTA 2

PREŠERNOVA CESTA 4

JENKOVA CESTA 1

JENKOVA CESTA 3

JENKOVA CESTA 5

KIDRI EVA CESTA 51

KIDRI EVA CESTA 55

KIDRI EVA CESTA 55

BRA I EVA CESTA 4

BRA I EVA CESTA 5

KIDRI EVA CESTA 49

BRA I EVA CESTA 3

BRA I EVA CESTA 6

KIDRI EVA CESTA 43

BRA I EVA CESTA 2

TOMŠI EVA CESTA 4

KIDRI EVA CESTA 39

KIDRI EVA CESTA 37

KIDRI EVA CESTA 41

CESTA FRANTIŠKA FOITA 8

CESTA FRANTIŠKA FOITA 10

BRA I EVA CESTA 1

TOMŠI EVA CESTA 3

KIDRI EVA CESTA 35

CESTA FRANTIŠKA FOITA 6

TOMŠI EVA CESTA 2

KIDRI EVA CESTA 33

CESTA FRANTIŠKA FOITA 4

TOMŠI EVA CESTA 1

KIDRI EVA CESTA 31

ŠALEŠKA CESTA 20

ŠALEŠKA CESTA 20

ŠALEŠKA CESTA 20

ŠALEŠKA CESTA 19

ŠALEŠKA CESTA 18

ŠALEŠKA CESTA 18

ŠALEŠKA CESTA 18

ŠALEŠKA CESTA 18

ŠALEŠKA CESTA 16

ŠALEŠKA CESTA 2

ŠALEŠKA CESTA 2

ŠALEŠKA CESTA 2

ŠALEŠKA CESTA 2

ŠERCERJEVA CESTA 20

ŠERCERJEVA CESTA 18

ŠERCERJEVA CESTA 17

ŠERCERJEVA CESTA 16

ŠERCERJEVA CESTA 15

CESTA FRANTIŠKA FOITA 2

KIDRI EVA CESTA 29

KIDRI EVA CESTA 27

KIDRI EVA CESTA 25

KIDRI EVA CESTA 17

KIDRI EVA CESTA 15

KIDRI EVA CESTA 11

A

B

CESTA BORISA KRAIGHERJA 2

CESTA BORISA KRAIGHERJA 6

CESTA BORISA KRAIGHERJA 6

KIDRI EVA CESTA 9

CESTA BORISA KRAIGHERJA 1

KIDRI EVA CESTA 7

A

CANKARJEVA CESTA 2

CANKARJEVA CESTA 2

CANKARJEVA CESTA 2

KIDRI EVA CESTA 1

C

CANKARJEVA CESTA 1

KERSNIKOVA CESTA 11

KERSNIKOVA CESTA 13

A

B

KERSNIKOVA CESTA 7

KERSNIKOVA CESTA 6

CANKARJEVA CESTA 1

B

KERSNIKOVA CESTA 4

CANKARJEVA CESTA 1

A

C

KOROŠKA CESTA 8

KOROŠKA CESTA 8

KOROŠKA CESTA 8

TOMŠI EVA CESTA 45
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URNIK ODVOZA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje
ŠERCERJEVA CESTA 12
ŠERCERJEVA CESTA 13
ŠERCERJEVA CESTA 14

KERSNIKOVA CESTA 2

KERSNIKOVA CESTA 3

ŠERCERJEVA CESTA 11

JUR I EVA CESTA 6

KERSNIKOVA CESTA 1

ŠERCERJEVA CESTA 10

JUR I EVA CESTA 5

JUR I EVA CESTA 1

ŠERCERJEVA CESTA 9

ŠERCERJEVA CESTA 6

JENKOVA CESTA 43

JUR I EVA CESTA 4

ŠERCERJEVA CESTA 5

JENKOVA CESTA 41

ŠERCERJEVA CESTA 7

ŠERCERJEVA CESTA 4

JENKOVA CESTA 39

ŠERCERJEVA CESTA 8

ŠERCERJEVA CESTA 3

JENKOVA CESTA 37

D

JUR I EVA CESTA 2

ŠERCERJEVA CESTA 2

JENKOVA CESTA 35

JUR I EVA CESTA 3

RUDARSKA CESTA 2
ŠERCERJEVA CESTA 1

JENKOVA CESTA 33

ZIDANŠKOVA CESTA 7

ZIDANŠKOVA CESTA 6

ZIDANIŠKOVA CESTA 5

ZIDANŠKOVA CESTA 4

ZIDANŠKOVA CESTA 3

ZIDANŠKOVA CESTA 2

ZIDANŠKOVA CESTA 1

TOMŠI EVA CESTA 55

TOMŠI EVA CESTA 53

TOMŠI EVA CESTA 51

TOMŠI EVA CESTA 49

TOMŠI EVA CESTA 47

TOMŠI EVA CESTA 45

TOMŠI EVA CESTA 43

TOMŠI EVA CESTA 41

STANTETOVA ULICA 28
STANTETOVA ULICA 32

STANTETOVA ULICA 30

GORIŠKA (BREZ 38,40,42,44)

STARI TRG

ŽAROVA

CESTA NA JEZERO

LEVSTIKOVA

OPOVA

ERJAV EVA

STANETOVA

JERIHOVA

CESTA X

CESTA IX

CESTA NA VRTA E

CESTA V BEV E

SON NA POT
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PRILOGA 3

URNIK AKCIJSKEGA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV
GOSPODINJSTVA V STANOVANJSKIH BLOKIH
OPOMBA: Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za gospodinjstva v stanovanjskih blokih poteka z
dnevno postavitvijo kontejnerjev na vnaprej dogovorjeno lokacijo (obi ajno so to parkiriš a) ter
njihovo odstranitvijo po 24 urah.
LOKACIJA:
1. GORIŠKA
2. GORIŠKA
3. GORIŠKA
4. GORIŠKA
5. GORIŠKA
6. KOŽELJSKEGA
7. KOŽELJSKEGA
8. KOŽELJSKEGA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

12.2.2010
15.2.2010

LOKACIJA:
1. ŠALEK
2. ŠALEK
3. ŠALEK
4. ŠALEK
3. ŠALEK
4. ŠALEK
7. STANTETOVA
8. STANTETOVA
9. STANTETOVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

98-110
93-95-97
81-83
89-91
82-86
88-90
18-24
16-32
2-8
15.2.2010
16.2.2010

LOKACIJA:
1. STANTETOVA
2. STANTETOVA
3. STANTETOVA
4. KARDELJEV TRG
5. KARDELJEV TRG
6. KARDELJEV TRG
7 . KIDRI EVA
8. C. B.MRAVLJAK
POSTAVITEV:
ODVOZ:

42, 44
53-57, 59-61, 63-65 (dva kontejnerja)
45-47, 49 - 51
39-43
38, 40
5, 7
1, 3
2, 4, 6

10-16
11-19
1-9
4-8, 10
1-3
(dva kontejnerja)
5-9, 11
9-15, 17
1

16.2.2010
17.2.2010

LOKACIJA:
1. ŠALEŠKA
16
2. ŠALEŠKA
18A-18D
3. ŠALEŠKA
19
4. ŠALEŠKA
20A-20D
5. KIDRI EVA
1-7
6. CANKARJEVA
1A-1C
7. CANKARJEVA
2A-2C
8. PREŠERNOVA
4,6
9. FOITOVA
2
POSTAVITEV:
17.2.2010
ODVOZ:
18.2.2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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LOKACIJA:
1. FOITOVA
2. FOITOVA
3. KRAIGHERJEVA
4. KRAIGHERJEVA
5. KRAIGHERJEVA
6. ŠALEŠKA
7. RUDARSKA
8. JENKOVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1. JENKOVA
2. JENKOVA
3. PREŠERNOVA
4. PREŠERNOVA
5. PREŠERNOVA
6. PREŠERNOVA
7. PREŠERNOVA
8. KAJUHOVA
9. JURCICEVA
10. KIDRI EVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1. BRA I EVA
JUR I EVA
2. ŠERCERJEVA
JUR I EVA
3. JENKOVA
4. BRA I EVA
5. JUR I EVA
JENKOVA
6. JENKOVA
7 . ZIDANŠKOVA
8. EFENKOVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1. TOMŠICEVA
2. TOMŠICEVA
3. TOMŠICEVA
4. TOMŠICEVA
5. TOMŠICEVA
6. TOMŠICEVA
7. TOMŠI EVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

4,6
8,10
1,2
6
8
2A-2D
2A-2D
15-17,19

(dva kontejnerja)

18.2.2010
19.2.2010

1-5
9-11
22A-22E
12,14
16,20
9A-9B
7
12,14
4,5,6
25-43
19.2.2010
22.2.2010

4-6
2
2-6
3
39-43,16
1, 2, 3
1
12,14
35,37
7-9, 4-6, 1-3
1,2,3

(dva kontejnerja)

22.2.2010
23.2.2010

1-3, 5-7, 9-11 (dva kontejnerja)
13-15,17
19-21
2,4
6,8
10,10A,10B,12-16 (trije kontejnerji)
23,25
23.2.2010
24.2.2010

30. jinij 2010

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

30. junij 2010

LOKACIJA:
1. TOMŠI EVA
2. TOMŠI EVA
3. TOMSICEVA
4. JENKOVA
5. JENKOVA
6. JENKOVA
7. KERSNIKOVA
8. KERSNIKOVA
9. TOMŠI EVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1. ŠERCERJEVA
2. ŠERCERJEVA
3. ŠERCERJEVA
4. ŠERCERJEVA
5. ŠERCERJEVA
6. KERSNIKOVA
KIDRI EVA
7. KIDRI EVA
8. KIDRI EVA
9. KIDRI EVA
KERSNIKOVA
POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1. TOMŠI EVA
2. AŠKER EVA
3. KERSNIKOVA
4. KERSNIKOVA
5. C. TALCEV
6. KOROŠKA
7. C. SIMONA B.
POSTAVITEV:
ODVOZ:
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27-31
33-37, 39-43
45-49, 51
6-10
21,23,25
27-31,33
1
3-7
53,55
24.2.2010
25.2.2010

3,14-16
5
1,8-12
7-11,18-20
13-17, 7-18,18-20 (dva kontejnerja)
11-13
49-51
57
55
6-12
15, 17 (dva kontejnerja)
25.2.2010
26.2.2010

18-22
3-9
21-27 (dva kontejnerja)
29-31 (dva kontejnerja)
18
8A,8B,8C
1
26.2.2010
1.3.2010
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ZASEBNA GOSPODINJSTVA - MESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

DATUM ODVOZA : 12.02. 2010
DATUM ODVOZA : 16.02. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

DATUM ODVOZA : 17.02. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

DATUM ODVOZA: 18.02. 2010
DATUM ODVOZA : 19.02. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

DATUM ODVOZA : 22.02. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

DATUM ODVOZA : 23.02. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

DATUM ODVOZA : 24.02. 2010
DATUM ODVOZA : 25.02. 2010

ZASEBNA GOSPODINJSTVA - PRIMESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST KAV E

DATUM ODVOZA : 03.06. 2010

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, ANDRAŽ

DATUM ODVOZA : 04.06. 2010

OBMO JE PODGORJA

DATUM ODVOZA : 09.06. 2010

OBMO JE ARNA E, LAZE

DATUM ODVOZA : 11.06. 2010

OBMO JE

LOŽNICA, SILOVA,
ŠENTILJSKI PODKRAJ

DATUM ODVOZA : 14.06. 2010

ZG. IN SP. RNOVA
JANŠKOVO SELO
PRELSKA, LOPATNIK

DATUM ODVOZA : 15.06. 2010

OBMO JE

LOKOVINA, VINSKA GORA

DATUM ODVOZA : 16.06. 2010

OBMO JE

LIPJE, PIREŠICA

DATUM ODVOZA : 17.06. 2010

OBMO JE

PAŠKI KOZJAK

DATUM ODVOZA : 18.06. 2010

OBMO JE

VAS SPODNJI ŠALEK
PAKA, TREBELIŠKO,
SPODNJI PAŠKI KOZJAK,
LOPATNIK PRI VELENJU,
LOKE, BEV E

DATUM ODVOZA : 21.06. 2010

ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE,
ŠMARTINSKE CIRKOVCE,
HRASTOVEC, ŠKALSKA CESTA
POD LUBELO

DATUM ODVOZA : 22.06. 2010

PLEŠIVEC, VELUNJA,
GRAŠKA GORA, PUSTA GORA,
SOPOTA, RNA GORA

DATUM ODVOZA : 23.06. 2010

OBMO JE

OBMO JE

OBMO JE
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PRILOGA 4

URNIK AKCIJSKEGA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
URNIK ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV - GOSPODINJSTVA 2010
KRAJEVNA
SKUPNOST

DATUM

DAN

URA

LOKACIJA

KS Bev e

03.05.2010

PONEDELJEK

od 15. do 18. ure

pri Gasilskem domu

KS Cirkovce

04.05.2010

TOREK

od 15. do 18. ure

pri Osnovni šoli

KS Gorica

05.05.2010

SREDA

od 15. do 18. ure

pri avtobusnem obra ališ u

KS Kav e

06.05.2010

ETRTEK

od 15. do 18. ure

pri Domu krajanov

KS Konovo

07.05.2010

PETEK

od 15. do 18. ure

pri Domu krajanov

KS Paka pri Velenju

08.05.2010

SOBOTA

od 8. do 11. ure

pri gostilni Jurko

KS Šalek

08.05.2010

SOBOTA

od 12. do 15.ure

pri Gasilskem domu

KS Plešivec

10.05.2010

PONEDELJEK

od 15. do 18. ure

pri gostiš u Volk

KS Podkraj

11.05.2010

TOREK

od 15. do 18. ure

pri Glavniku (vaga za živino)

KS Stara vas

12.05.2010

SREDA

od 15. do 18. ure

pri stari elektrarni

KS Staro Velenje

13.05.2010

ETRTEK

od 15. do 18. ure

pri Gasilskem domu

KS Pesje

14.05.2010

PETEK

od 15. do 18. ure

pri Domu krajanov

KS Šentilj

15.05.2010

SOBOTA

od 8. do 11. ure

parkiriš e pri igriš u (pokopališ e)

KS Škale Hrastovec

15.05.2010

SOBOTA

od 12. do 15.ure

pri Gasilskem domu

KS Šmartno

17.05.2010

PONEDELJEK

od 15. do 18. ure

parkiriš e pri pokopališ u

KS Vinska gora

18.05.2010

TOREK

od 15. do 18. ure

pri Ve namenskem domu

M

- Desni breg

19.05.2010

SREDA

od 15. do 18. ure

parkiriš e pri Merkator tržnica

M

- Levi breg

20.05.2010

ETRTEK

od 15. do 18. ure

Kraigherjeva 8 (pri zbiralnici)
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PRILOGA 5

URNIK ODVOZA LO ENO ZBRANIH FRAKCIJ
ponedeljek
torek
sreda
etrtek
petek
PA PL ST KO PA PL ST KO PA PL ST KO PA PL ST KO PA PL ST KO
Velenje ! blokovna gradnja
Levi breg ! individualna gradnja
Bev e
Cirkovce
Gorica ! individualna gradnja
Gorica ! blokovna gradnja
Kav e
Konovo
Paka pri Velenju
Pesje!Podgorje
Plešivec
Podkraj
Stara vas
Staro Velenje ! individualna gradnja
Staro Velenje ! blokovna gradnja
Šalek ! blokovna gradnja
Šalek ! individualna gradnja
Škale!Hrastovec
Šmartno individualna gradnja
Šmartno blokovna gradnja
Šentilj
Vinska Gora

! odvoz odpadkov na 14 dni
! tedenski odvoz odpadkov
PA
PL
ST
KO

! papir in paprina embalaža
! plasti"na embalaža
! steklo in steklena embalaža
! kovinska embalaža

Številka: 414-05-0001/2007-100
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in 36/00) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št.
15/06, 26/07 in 18/08) na 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 47-2040/2006)
se preambula spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00 in 36/00)
in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01,
70/06 in 43/08), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08),
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS št. 29/99, 24/03 in 106/05), I. točke sklepa Skupščine
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. z dne 29.3.2006, so
Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 18. aprila 2006,
Svet Mestne občine Velenje na seji dne 16. maja 2006, Mestni
svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 4. aprila 2006
in Skupščina komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. na skupščini
dne 29. marca 2006 sprejeli »
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Celje, Mestna občina Velenje,
Mestna občina Slovenj Gradec in Komunalno podjetje Velenje
d.o.o. v skladu s 3. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 36/00) ustanavljajo zavod z nazivom Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in določajo razmerja
med ustanovitelji in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in način financiranja zavoda.
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo zastopa
župan Srečko Meh,
2. Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje, ki jo
zastopa župan Bojan Šrot,
3. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj
Gradec, ki jo zastopa župan Matjaž Zanoškar,
4. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b, Velenje, ki
ga zastopa direktor Marijan Jedovnicki.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v
pristojnost mestnih svetov oz. skupščine družbenikov kot
predstavnikov ustanoviteljev so: spremembe in dopolnitve
tega odloka, soglasje k imenovanju direktorja, soglasje k
razširitvi ali spremembi dejavnosti, imenovanje predstavnikov
ustanoviteljev v svet zavoda.
Druge ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajajo župani
oziroma predstavniki ustanoviteljev.
Kot soustanovitelji lahko kasneje pristopijo tudi druge osebe. »
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4. člen
V 1. odstavku 20. člena se:
– vrednost »5.000.000,00 SIT« nadomesti z vrednostjo »
20.900,00 EUR«,
5. člen
Tretji odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
• univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne
smeri;
• najmanj 5 let delovnih izkušenj;
• znanje slovenskega jezika;
• znanje vsaj enega svetovnega jezika;
• vodstvene sposobnosti.«
6. člen
V 1. odstavku 24. člena se besedilo »župani« nadomesti z
besedilom »župani ustanoviteljic«.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vse ustanoviteljice, veljati
in uporabljati pa se začne osmi dan po objavi v Uradnem listu
RS, za katero poskrbi Mestna občina Celje, ki odlok objavi
po prejemu obvestil, da sta Mestna občina Velenje in Mestna
občina Slovenj Gradec odlok objavili v svojih uradnih glasilih.
Številka: 310-01-0001/2005-100
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin
(ZFO-UPB1, Uradni list RS, št. 32/2006, 123/2006, 57/2008), 21. in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št 94/2007, 27/2008Odl.US, 76/2008 in 79/2009), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni
list RS, št. 3/2007, 17/2008, 21/2008-popr., 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009,
109/2009–Odl.US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), na svoji 32. seji, dne
29. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok predpisuje vrste in višino občinskih taks, način
ravnanja taksnih zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih
predmetov in plačilo taks na območju Mestne občine Velenje
(v nadaljevanju: MOV). Vrsta in višina takse je določena v tarifi
občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
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2. člen
(taksni predmeti in storitve)
(1) Občinske takse so predpisane za uporabo naslednjih
predmetov in storitev na javnih površinah in na javnih mestih
za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. uporabo javnega prostora za kampiranje;
5. druge oblike uporabe javne površine, če tako določa zakon.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega
člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom
prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug
način plačila.
II. TAKSNI ZAVEZANEC
3. člen
(taksni zavezanci)
(1) Taksni zavezanec je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
ali posameznik, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za
katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni
zavezanec).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec
lastnik taksnega predmeta.
4. člen
(oprostitve plačila takse)
(1) Občinske takse ne plačujejo in se ne odmeri za občinske
organe in krajevne skupnosti ter mestne četrti v MOV ter za
javna podjetja in javne zavode, katerih ustanoviteljic je MOV.
(2) Glede na namen se občinska taksa ne plačuje in se ne
odmeri za kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki jih
organizirajo društva, s sedežem v MOV.
(3) Plačila občinskih taks so lahko oproščeni tudi posamezni
taksni zavezanci, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je
posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa ali
širšega promocijskega pomena za MOV. V tem primeru o
oprostitvi odloča pristojni organ občinske uprave na podlagi
vloge zavezanca. Vlogo in dokazila za oprostitev plačila
občinske takse je potrebno predložiti skupaj s prijavo taksne
obveznosti.
III. ODMERA OBČINSKIH TAKS
5. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
(1) Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe javne
površine ali postavitve taksnega predmeta oziroma začetkom
izvajanja storitve na javni površini, preneha pa z dnem
prenehanja uporabe javne površine, odstranitve taksnega
predmeta oziroma s prenehanjem izvajanja storitve na javni
površini. Taksni zavezanci morajo dati tudi pisno odjavo
najkasneje v 8 dneh pristojnemu organu občinske uprave in
vzpostaviti prvotno stanje javne površine.
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(2) Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec začasno
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost in višino
takse.
6. člen
(višina občinske takse)
(1) Občinska taksa se določi v točkah. Število točk je za
posamezne taksne predmete oziroma storitve določeno v
posebnem delu – Tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega
odloka.
(2) Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
(3) Župan enkrat letno s sklepom določa vrednost točke za
obračun občinskih taks iz drugega odstavka tega člena, in
sicer v mesecu januarju na podlagi letnega gibanja rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike
Slovenije.
(4) Taksa se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s
številom merskih enot, s številom dni rabe javne površine in z
vrednostjo točke.
7. člen
(prijava takse obveznosti)
(1) Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti
prijaviti pristojnemu organu občinske uprave 7 dni pred
začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta,
– opis in velikost taksnega predmeta (vrsta predmeta,
površina, število ipd.),
– druga dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev
občinske takse.
(3) Za prijavo taksne obveznosti se šteje tudi vloga za pridobitev
soglasja za uporabo javnih površin.
8. člen
(postavitev taksnega predmeta)
(1) Taksni zavezanci morajo pred začetkom uporabe javne
površine, postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve
na javni površini pridobiti soglasje pristojnega organa občinske
uprave za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno
površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali
kakorkoli vplivajo na promet. Soglasje je osnova za izstavitev
odločbe o odmeri občinske takse, plačilo občinske takse pa je
pogoj za začetek uporabe javne površine, postavitev taksnega
predmeta ali izvajanje storitve na javni površini.
(2) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev ni dovoljeno
spreminjati brez soglasja pristojnega organa občinske uprave.
(3) Taksni zavezanec je dolžan v roku 8 dni pristojnemu organu
občinske uprave prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala
na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
9. člen
(odmera in plačilo občinske takse)
(1) Občinske takse odmerja, in pobira pristojen organ občinske
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uprave na podlagi prijave taksne obveznosti ali na podlagi vloge
za uporabo javne površine.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti,
se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov ali
podatkih ugotovljenih s strani pristojnega organa občinske
uprave.
(3) Taksnemu zavezancu se plačilo občinske takse odmeri z
odločbo. Občinsko takso mora zavezanec poravnati v 15 dneh
od dokončnosti odločbe. Taksa, ki je odmerjena za več mesecev
ali letno, se lahko plačuje mesečno.
(4) Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo
zakonite zamudne obresti. Izterjava občinskih taks se opravi
po veljavnih predpisih.
IV. NADZOR
10. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni
organ občinske uprave.
11. člen
(ukrepanje občinskega nadzornega organa)
(1) Pristojen organ občinske uprave za nadzor ugotavlja ali je
uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena,
preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti in
plačilo občinske takse.
(2) V primeru, da zavezanec ne pridobi soglasja, ne plača ali ne
prijavi taksnega predmeta, mu pristojen organ občinske uprave
za nadzor odredi takojšnjo odstranitev taksnega predmeta
oziroma prenehanje uporabe javne površine in vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa izvede postopek o
prekršku. V primeru odstranitve taksnega predmeta z izvršbo,
se le-ta opravi na stroške kršitelja.
(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen
preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o
prekrških.
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(2) Z globo 800 evrov se sankcionira samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 250 evrov se sankcionira posameznik ali odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve tega odloka znaša vrednost točke taksnih
tarif 0,53 evra.
14. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
(1) Razmerja, ki so pogodbeno urejena, je potrebno uskladiti
z določbami tega odloka takoj po prenehanju veljavnosti
pogodbe.
(2) Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že
uporabljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti občinskemu
organu v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah (Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št.
5/2005 in 6/2009).
16. člen
(začetke veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem Vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-002/2009-429
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

V. DOLOČBE O SANKCIJAH
12. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
(1) Z globo 1.200 evrov se sankcionira za prekršek pravna
oseba, če:
1. ne prijavi nastanka taksne obveznosti (7. člen),
2. v prijavi taksne obveznosti navede neresnične ali zavajajoče
podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (7. člen),
3. postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega organa
občinske uprave oz. ga postavi v nasprotju s soglasjem (8.
člen),
4. ne plača taksne obveznosti (9. člen),
5. ne upošteva odredbe o odstranitvi, na podlagi 11. člena tega
odloka.
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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, 70/08 in 108/09) ter na podlagi
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) na 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu za centralne predele
mesta Velenje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o UREDITVENEM
NAČRTU ZA CENTRALNE PREDELE MESTA VELENJE
(Uradni vestnik občine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni
vestnik Mestne občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04,
26/06, 8/08, 8/09 in 14/09 – v nadaljevanju Odlok o UN).
2. člen
(1) V 8. členu odloka o UN se v devetem poglavju z naslovom
»Objekt št. 9 (C4/3)« se na koncu doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Pred izgradnjo predvidenega objekta, opisanega v prejšnjih
odstavkih tega poglavja, je dopustna porušitev celotnega
objekta obstoječe tržnice s pripadajočimi objekti in prostori
okrog nje, kot prva faza izgradnje predvidenega objekta št.
9. Na mestu porušenega obstoječega objekta (dvoetažnega)
je pred izgradnjo novega objekta št. 9 dopustna preureditev
obstoječega parkirišča ob obstoječem objektu, ureditev
dodatnih parkirišč in ureditev začasne odprte tržnice. Na delu
predvidenega parkirišča je dopustna postavitev začasnih
nadstrešnic za prekritje dela novega parkirišča in za potrebe
začasne ureditve tržnice. V primeru izgradnje dodatnih parkirišč
in morebitne postavitve nadstreškov, si mora investitor pridobiti
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.«
(2) V 8. členu odloka o UN se v sedmem poglavju pod naslovom
»Objekt št. 7 (C4/3)« na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je obnova, rekonstrukcija, sprememba namembnosti,
dozidava in nadzidava obstoječega objekta Hotela Paka,
ob upoštevanju meril in pogojev arhitekturnega oblikovanja
objektov iz 28. člena tega odloka.
Za vse posege na obstoječem objektu je potrebno izdelati
posebne strokovne podlage in projektno dokumentacijo za
katero si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in
prostor Mestne občine Velenje.«
3. člen
V 14/a členu odloka o UN se na koncu člena doda novo
poglavje, ki se glasi:
»Nov objekt kioskov na Trgu maladosti:
Dopustna je odstranitev obeh obstoječih kioskov na Trgu
mladosti (kiosk hitre prehrane, časopisni kiosk) ob obnovi
zunanje ureditve Trga mladosti (dodatna parkirišča, ureditev
kolesarskih poti in pešpoti, prenova tlakov, prenova zelenic,
prenova javne razsvetljave, itd). Dovoljena je gradnja novega
objekta kioskov (stalnega objekta) na območju Trga mladosti z
naslednjimi karakteristikami:
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- Lega objekta:
Predviden pritličen objekt se bo prilagodil novi zasnovi
območja, ki predvideva večje število parkirnih mest in ureditev
kolesarskih in peš poti na Trgu mladosti. Z daljšo stranico bo
objekt vzporeden z daljšo stranico pritličnega objekta dela
Zdravstvenega doma Velenje (parcela št. 2564, k.o. Velenje).
Zahodna fasada predvidenega objekta bo podaljšanje
gradbene črte zahodne fasade osnovnega pritličnega dela
objekta Zdravstvenega doma Velenje.
- Odmiki objekta:
Odmik predvidenega objekta od objekta pritličnega dela
Zdravstvenega doma Velenje (parc. št. 2564, k.o. Velenje)
bo 5,50m. Odmik vzhodne fasade predvidenega objekta od
zahodne fasade objekta Zdravstvenega doma Velenje (parc.
št. 2566, k.o. Velenje) bo 14,50m. Tolerance odmikov so +1,00m.
- Tlorisne mere:
5,40m x 15,00m (tolerance +- 1,00).
- Etažnost:
Objekt bo pritličen z »ravno streho« minimalnih naklonov in
dovoljeno izvedbo zelene strehe. Največja višina objekta (kota
venca objekta) bo 3,30m. Višinske tolerance so +- 1,00m.
- Namembnost:
Poslovno, trgovska, gostinska, uslužnostna in servisna
namembnost z možnostjo izgradnje sanitarnih prostorov v delu
predvidenega objekta.
- Komunalna infrastruktura:
Objekt je možno priključiti na vodovodno, kanalizacijsko,
električno, toplovodno in telekomunikacijsko omrežje skladno
s pogoji upravljavcev komunalne infrastrukture.
Za umestitev predvidenega objekta v prostor se upošteva
projekt PGD, št. projekta AB-437/08, ki ga je izdelal Arhitekturni
biro Gutman d.o.o., Šalek 104, Velenje, maja 2009.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-01-0055/2007-300
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

30. junij 2010

Številka 12-2010 / stran 69

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) na 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/06 in 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Ureditvenem načrtu začasne deponije
komunalnih odpadkov

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ZAZIDALNEM
NAČRTU TREBUŠE – VARIANTA II (Uradni vestnik občine
Velenje, št. 8/89, 2/90 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 2/96 in 13/06 – v nadaljevanju Odlok o ZN).
2. člen
Na koncu 8. člena odloka o ZN se doda novo poglavje, ki se
glasi:
» 8.9. Hidrološki pogoji:
Hidrološke ureditve potoka Trebušnice so predvidene na
podlagi izdelanih Posebnih strokovnih podlag za občinski
prostorski načrt Mestne občine Velenje za področje vodnega
gospodarstva,številka projekta 109/08, ki jih je izdelal Hidrosvet
d.o.o. iz Celja v juliju 2008. Na skrajnem vzhodnem delu
območja ZN je predvidena izgradnja suhega zadrževalnika in
ostalih hidroloških ukrepov na potoku Trebušnica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-2/87-3
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o UREDITVENEM
NAČRTU ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH ODPADKOV
(Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/89 in Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/98, 10/05 , 22/07 in 14/09 – v
nadaljevanju Odlok o UN).
2. člen
(1) V 11. členu odloka o UN se v zadnjem poglavju pod
naslovom »Odplinjevanje« črta zadnji stavek in se nadomesti z
novim zadnjim stavkom, ki se glasi:
» Vsak jašek bo povezan v sistem odplinjevanja, ki se zaključi s
plamenico ter napravo za izkoriščanje deponijskega plina.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 352-019/89
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1 in
22/2008) na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega
pomena v Mestni občini Velenje, ki obsega:
- Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega
pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
15/2006);
- Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 22/2007);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 19/2008);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 25/2009);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010)

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Številka: 015-02-0003/2006-682
Datum: 30. 6. 2010
13.
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

ODLOK

14.

o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje

15.

(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se na območju Mestne občine Velenje določa
prometna ureditev na javnih cestah in s tem odlokom določenih
prometnih površinah posebnega pomena (v nadaljevanju:
prometne površine posebnega pomena).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
1. Dostavni čas je čas, v katerem je dovoljena dostava
k objektom z vozili, za katere je drugače promet
prepovedan;
2. Parkomat je naprava za plačilo parkirnine;
3. Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa
parkiranja in dokazilo o plačani parkirnini;
4. Abonma je predpisan obrazec za označitev vozila, katerega
lastnik je upravičen do abonmaja, namenjen označevanju
vozil na območju, kjer je parkiranje omejeno;
5. Letna karta je predpisan obrazec za označitev vozila,
s katerim se dokazuje, da je parkirnina plačana za celo
leto;
6. Dovolilnica je predpisan obrazec za označitev vozila, s
katerim se dokazuje, da je vozilu, kljub omejitvam po tem
odloku dovoljeno zapeljati na določeno prometno površino
posebnega pomena;
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Dovoljenje je pisna odločba izdana v upravnem postopku,
s katero je dovoljena določena aktivnost na prometni
površini posebnega pomena v določenem času;
Parkirišče po tem odloku je prometna površina posebnega
pomena namenjena parkiranju;
Ploščad po tem odloku je prometna površina posebnega
pomena nad podzemnimi objekti z omejeno nosilnostjo
(garažami);
Izredni prevoz po tem odloku je prevoz z vozilom, s
katerim je vožnja po prometni površini posebnega pomena
sicer prepovedana, vendar ga je v posameznih primerih
(selitev, dovoz opreme, vzdrževanje objektov, organizacija
prireditev in podobno) nujno opraviti;
Urad je urad Mestne občine Velenje, ki je pristojen za
gospodarske javne službe;
Prometna površina posebnega pomena po tem odloku
je tista prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom
razglašena za prometno površino posebnega pomena;
Druga prometna površina posebnega pomena po tem
odloku je vrsta prometne površine posebnega pomena,
katere prometna ureditev, omejitve in izjeme niso posebej
določene s tem odlokom in jih lahko, z upoštevanjem
predpisov o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter
predpisov o varnosti cestnega prometa, določi župan z
odredbo;
Intervencijske poti so poti namenjene zagotavljanju
dostopa intervencijskih vozil do objektov in vhodov v
objekte;
Zapora je fizična prepreka, s katero se onemogoči možnost
vožnje vozilom na določeno prometno površino (potopni
valji, zapore, zapornice in podobno);
Odpiranje in zapiranje zapor pomeni v primerih, da so
zapore zaklenjene s ključavnico, odklepanje in odpiranje
zapor, ter zapiranje in zaklepanje zapor.
Cona je območje v katerem je parkiranje časovno omejeno
in v katerem se v času, ko je parkiranje časovno omejeno,
plačuje parkirnina.

(2) Vsi ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen
kot izrazi v Zakonu o varnosti cestnega prometa in v Zakonu o
javnih cestah.
II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA
3. člen
(upravljavec)
(1) Z javnimi cestami upravlja Mestna občina Velenje, v skladu
s predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih in predpisi
o varnosti cestnega prometa.
(2) S prometnimi površinami posebnega pomena upravlja
Mestna občina Velenje v skladu s tem odlokom.
4. člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan v skladu s tem odlokom z odredbo:
določi ureditev prometa, omejitve in izjeme za druge
prometne površine posebnega pomena;
lahko ob razglasitvi prometne površine posebnega pomena,
poleg omejitev in izjem določenih s tem odlokom, določi
še dodatne omejitve in izjeme za posamezno prometno
površino posebnega pomena;
določi obliko in vsebino dovolilnice za vožnjo v posameznih
območjih na prometnih površinah
posebnega pomena,
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kjer je vožnja sicer prepovedana;
omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega
vozila v času konic;
uredi gonjenje živine na javnih cestah in prometnih
površinah posebnega pomena.

4. a člen
(Javne poti)
(1) Kot druge javne prometne površine posebnega pomena se
razglasijo naslednje poti:
pot pod vilo Herberstein;
poti na centralnem otroškem igrišču;
pot ob Paki mimo Kardeljevega trga;
pot od glasbene šole mimo objektov centra srednjih šol in
osnovne šole Gustav Šilih do Vodnikove ceste;
pot ob Paki med Jenkovo cesto in Cesto talcev.
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časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje
časovno omejeno, plačuje parkirnina (cona).
(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.

(2) Poti razglašene s tem odlokom so namenjene prometu
pešcev, kolesarjev in uporabnikom posebnih
prevoznih
sredstev.

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) Na poteh razglašenih s tem odlokom je prepovedan promet
z motornimi vozili.

(3) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno 24 ur,
vse dni v tednu so:

(4) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do
4.

Cona C:
zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga
omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki
Paki in Kidričeva cesta;

4. b člen
(Intervencijske poti)
(1) Kot prometne površine posebnega pomena se razglasijo
intervencijske poti.
(Popis intervencijskih poti je v prilogi).
(2) Na intervencijskih poteh velja ureditev prometa določena s
tem odlokom.
4. c člen
(Dostavni čas)
Dostavni čas za preskrbovanje organizacij in gospodinjstev v
območjih za pešce, potreben za prevoz in razkladanje blaga,
kjer to dovoljuje prometna signalizacija je med 5.30 in 9. uro.
4. č člen
(Območja za pešce)
(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
naslednja območja za pešce:
Območje Titovega trga, Cankarjeve ploščadi in Trga
Mladosti ter Vodnikovo cesto od križišča z Jenkovo cesto
do Trga mladosti
Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in
Stantetove ceste.
Območje blokovne gradnje v Šaleku.
Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva cesta,
Cesto na jezero, Stanetova cesta in Aškerčeva cesta.
(2) Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 5 do
8.
4. d člen
(Parkirišča rezervirana za osebna vozila)
(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je parkiranje

(4) Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je
razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 9 do 11.
4. e člen
(Višina parkirnine)
(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B in C je 0,40 €.
(2) Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A, B in C
brezplačno. Čas pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz
2. odstavka 16. člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti
na vidnem mestu v vozilu.
(3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah
brezplačno in časovno neomejeno.
4. f člen
(Abonmaji)
(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone) so:
prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni
pavšal v višini 8,35 €.
drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni
pavšal v višini 33,40 €.
abonma za cono C, za katerega se plača letni pavšal v
višini 8,35 €.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4
€.
Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso
upravičeni do abonmaja za parkiranje na zunanjih parkiriščih.
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(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine
obvezno (modre cone), v upravljanje občini.
Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 33,40
€. Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša
4 €.
(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega
leta, njena cena pa znaša 350 €. V primeru, da število prodanih
letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se
prodaja letnih kart ustavi.
(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec,
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se
prodaja mesečnih kart ustavi.
5. člen
(pristojnosti urada)
(1) Za strokovno urejanje zadev po določbah tega odloka je
odgovoren urad.
(2) Urad poleg nalog, ki jih ima, po predpisih o javnih cestah
in ureditvi prometa na njih in predpisih o varnosti cestnega
prometa za javne ceste, opravlja strokovno-tehnične, razvojne,
organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in
varstvo prometnih površin posebnega pomena. Te obsegajo
zlasti naloge, ki jih po odloku o občinskih cestah, urad opravlja
za javne ceste.
(3) Glede opravljanja strokovno-tehničnih, razvojnih,
organizacijskih in upravnih naloge za graditev, vzdrževanje in
varstvo prometnih površin posebnega pomena ter financiranja
graditve in vzdrževanja javnih prometnih površin, se smiselno
uporabljajo določila odloka o občinskih cestah.
(4) Urad poleg nalog določenih z 2. odstavkom tega člena
izvaja naslednje operativne naloge:
izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom;
izdaja dovolilnice za vožnjo v območja v katerih je vožnja
sicer prepovedana;
izdaja abonmaje in letne karte;
vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah,
abonmajih in letnih kartah;
vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za
odpiranje in zapiranje zapor;
vodi evidenco o postavljeni prometni signalizaciji.
(5) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, abonmajih,
letnih kartah in spremembah prometnega režima ter prometne
signalizacije mora urad sproti obveščati Medobčinski
inšpektorat. Medobčinskemu inšpektoratu mora urad pošiljati
v vednost kopijo izdanega dokumenta, za izdane abonmaje in
letne karte pa seznam imetnikov s podatki o vozilih.
(6) Urad lahko za strokovno preučevanje razmer in priprav
ukrepov s področja urejanja prometa imenuje komisijo za
tehnično urejanje cestnega prometa.
(7) Urad mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa,
nemudoma odrediti ukrepe za zagotovitev varnega prometa.
III. JAVNE CESTE
6. člen
(ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih cest)
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(1) Ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih
cest določajo predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na
njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Določbe tega odloka se na javnih cestah uporabljajo samo,
če niso v nasprotju s predpisi iz 1. odstavka tega člena.
IV. PROMETNE POVRŠINE POSEBNEGA POMENA
7. člen
(pojem prometnih površin posebnega pomena)
(1) Prometna površina posebnega pomena po tem odloku je tista
prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom razglašena za
prometno površino posebnega pomena in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in ob pogojih, določenimi s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Kot prometne površine po tem odloku se lahko razglasijo
ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine za pešce,
parkirne površine, rezervirane parkirne površine, avtobusna
postajališča, urejene pešpoti (tudi v parkih), intervencijske poti
ter druge ustrezno utrjene površine, namenjene prometu, katere
se lahko, ne glede na njihovo lastništvo, prosto uporabljajo na
način in pod pogoji, ki jih določa ta odlok, drugi predpisi lokalne
skupnosti, predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih
ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
8. člen
(vrste prometnih površin posebnega pomena in ureditev
prometa)
(1) Prometne površine posebnega pomena po tem odloku se
glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. območja za pešce;
2. ploščadi;
3. intervencijske poti;
4. parkirišča;
5. druge prometne površine posebnega pomena.
(2) Parkirišča se glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. parkirišča, kjer ni omejitev;
2. parkirišča, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. parkirišča, kjer se plačuje parkirnina;
4. parkirišča rezervirana za posamezne vrste vozil.
(3) Ureditev prometa, omejitve in izjeme za posamezno
prometno površino posebnega pomena določajo veljavni
predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih, predpisi o
varnosti cestnega prometa, ta odlok ter odredbe župana izdane
na podlagi tega odloka.
9. člen
(postopek razglasitve prometnih površin posebnega pomena)
(1) Spremembe obstoječih prometnih površin posebnega
pomena in razglasitev novih prometnih površin posebnega
pomena se lahko izvedejo samo v postopku določenim s tem
odlokom.
(2) Predloge za razglasitev novih in predloge za spremembe
obstoječih prometnih površin posebnega pomena lahko podajo:
urad, mestne četrti, krajevne skupnosti, pravne osebe in štab
civilne zaščite.
(3) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb
obstoječih prometnih površin posebnega pomena, ki so del
javne ceste ali se v delu z njo prekrivajo, morajo biti predhodno
strokovno usklajeni z upravljavcem javne ceste.
(4) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb
prometnih površin posebnega pomena, na površinah, ki niso v
lasti ali upravljanju Mestne občine Velenje morajo biti predhodno
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na predpisan način usklajeni z lastnikom oziroma upravljavcem
površine.
V. UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH
POSEBNEGA POMENA
10. člen
(Območja za pešce)
(1) V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepovedi v
skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično prepreči z
zaporami.
(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi
objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da je zanje
predhodno pridobljeno soglasje urada.
(4) Za odpiranje in zapiranje zapor iz 2. odstavka tega člena je
zadolžen urad.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti
možnost odpiranja zapor v vsakem času:
- gasilcem,
- reševalni službi,
- policiji,
- civilni zaščiti,
na način določen v soglasju, ki ga izda urad.
11. člen
(izjeme v območjih za pešce)
(1) Ne glede na omejitve in prepovedi iz 10. člena tega odloka
je promet z vozili v območjih za pešce določenih na osnovi
tega odloka, dovoljen za izjeme določene z zakonom o varnosti
cestnega prometa in v naslednjih primerih:
1)
v dostavnem času za preskrbovanje organizacij in
gospodinjstev v območjih za pešce z vozili do 6 ton,
za čas potreben za prevoz in razkladanja vozila, kjer
to dovoljuje prometna signalizacija. Vozilo mora po
končanem razkladanju nemudoma odpeljati;
2)
z dovolilnico urada za dovoz na dvorišča objektov in
parkirišča znotraj območij;
3)
za primere določene v 12. členu tega odloka;
4)
z vozilom pošte za dostavo paketov in pošiljk pošte.
(2) Urad, na vlogo strank ugotovi ali so podani pogoji za izdajo
dovolilnice. Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice, urad:
- določi poti po katerih se lahko odvija promet z
dovolilnicami;
- poskrbi za postavitev ustrezne prometne signalizacije;
- odloči o stroških postavitve prometne signalizacije.
(3) Dovolilnico za dovoz mora imeti voznik na vidnem mestu
pod vetrobranskim steklom tako, da je možna kontrola in da je
razviden lastnik vozila in registrska številka.
(4) Imetnik dovolilnice se lahko, samo z vozilom za katerega je
izdana dovolilnica, v območju vozi samo po vnaprej določeni
poti in parkira vozilo samo na dvorišču, v garaži ali na parkirišču
oziroma pri dostavi ob razkladanju na za to določenem mestu.
12. člen
(izjeme za parkirišča na dvoriščih v območjih za pešce z
omejenim dostopom)
(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta znotraj
območja za pešce lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov
in urejanjem prostora in pod pogojem, da si predhodno pridobi
soglasje urada, omeji dostop na dovozno pot do parkirišča z
zaporo.
(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti v
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območju za pešce določi urad.
(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz 1. odstavka tega člena
sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču in razdeli
ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporabnikom, ki
jim dovoli parkiranje.
(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore iz 3.
odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za prevoz dovozne
poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v območju za
pešce, ne sme voziti izven določene dovozne poti ali ustavljati
ali parkirati vozilo izven dvorišča.
(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj območja
nadzira lastnik ali upravljavec sam.
(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa
oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave seznaniti s
potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo v območju.
13. člen
(Ploščad)
(1) Na ploščadi je prepovedan promet z motornimi vozili in
na ploščadi veljajo enake omejitve prometa kot v območju za
pešce.
(2) Dovoz na ploščadi je praviloma preprečen z zaporami. Za
odpiranje in zapiranje zapor je zadolžen urad.
(3) Vožnja po ploščadi je dovoljena samo pod pogojem, da je
predhodno pridobljeno dovoljenje za izredni prevoz.
(4) Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost
ploščadi, je za izdajo dovoljenja za izredni prevoz na ploščad,
potrebno pridobiti in priložiti vlogi za izdajo dovoljenja statično
preveritev nosilnosti objektov na prevozni poti, izdelano v
skladu s predpisi o graditvi objektov.
(5) Ne glede na določbe 3. in 4. odstavka tega člena, gasilci,
reševalna služba, policija, občinsko redarstvo in civilna zaščita
prejmejo ključe oziroma naprave za odpiranje in zapiranje
zapor, s katerimi je preprečen dovoz na ploščadi in za vožnjo
po ploščadi, ne potrebujejo dovoljenja za izredni prevoz.
(6) Ob izročitvi ključev službi iz prejšnjega odstavka je urad dolžan
njeno odgovorno osebo seznaniti z nosilnostjo posameznih
delov ploščadi in ji izročiti elaborat statične preveritve nosilnosti
ploščadi, izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(7) Ključi oziroma naprave za odpiranje in zapiranje zapor se
predajo odgovorni osebi službe, po podpisu izjave odgovorne
osebe, da je bila seznanjena z nosilnostjo posameznih delov
ploščadi in ji je bil izročen elaborat statične preveritve nosilnosti
ploščadi, izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov.
14. člen
(parkirišča)
(1) Z razglasitvijo posameznega parkirišča za prometno
površino posebnega pomena se z odredbo določi vrsta
parkirišča, ureditev prometa in omejitve na njem.
(2) Pri razglasitvi parkirišča za prometno površino posebnega
pomena se glede določitve ureditve prometa in omejitve lahko
kombinirajo posamezne vrste parkirišč iz 2. odstavka 8. člena
tega odloka.
VI. PARKIRANJE
15. člen
(parkirnina)
(1) Parkirnina se plačuje na parkomatih, preko mobilnih
telefonov ali z nakupom letne karte.
(2) Dokazilo o plačani parkirnini mora biti nameščeno na dobro
vidnem mestu pod vetrobranskim steklom vozila, da je možna
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zunanja kontrola. Plačilo z uporabo mobilnega telefona se
preverja preko mobilnih operaterjev.
(2) Po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, mora v
času, ko je parkiranje omejeno, voznik vozilo odpeljati.
16. člen
(izjeme glede trajanja in plačila parkiranja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje na parkiriščih
rezerviranih za osebna vozila, kjer se plačuje parkirnina ni
časovno omejeno za imetnike abonmajev, imetnike mesečnih
in letnih kart ter invalide.
(2) Parkirnina se ne plačuje za:
- servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj
območja parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, opravljajo
redna vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo;
- intervencijska vozila;
- vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite,
reševalcev in gasilcev;
- vozila novinarjev (PRESS);
- vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora;
- vozila invalidov;
- vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji.
(3) Servisna vozila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo
imeti oznako svoje firme na zunanji strani vozila, za ostala
vozila iz 2. odstavka tega člena pa je dovolj, da imajo ustrezno
dokazilo pod vetrobranskim steklom.
(4) Vozila iz 2. odstavka tega člena, razen vozila za katera so
imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju parkirišč,
kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je plačilo parkirnine
obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor traja razlog za
parkiranje.
17. člen
(abonmaji)
(1) Uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja v območju
parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, so upravičeni do
največ dveh abonmajev za osebna vozila.
(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti tretji
osebi.
(3) V primerih, da pravne osebe prenesejo parkirišča, ki so
njihova last, v območju, kjer se plačuje parkirnina, v upravljanje
občini, se od nje pooblaščeni osebi dodelijo abonmaji. Število
abonmajev se določi za vsak primer posebej s posebnim
sporazumom med občino in pravno osebo.
(4) Upravičenci do abonmajev plačujejo pavšal za vzdrževanje
parkirišč.
(5) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je bil
izdan.
(6) Obliko in vsebino abonmajev in letne karte določi z odredbo
župan.
VII. UPRAVLJANJE, GRADITEV IN VZDRŽEVANJE
PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA POMENA
18. člen
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)
(1) Glede upravljanja, graditve in vzdrževanja prometnih površin
posebnega pomena, se smiselno uporabljajo določbe odloka o
občinskih cestah Mestne občine Velenje, če ni v tem odloku
drugače določeno.
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VIII. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA
POMENA IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
19. člen
(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)
(1) Za prometne površine posebnega pomena se glede varstva
prometnih površin posebnega pomena, ukrepov za varstvo
prometa, izdaje soglasij in izdaje dovoljenj smiselno uporabljajo
določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, če
ni v tem odloku drugače določeno.
20. člen
(odgovornost za stanje javnih prometnih površin posebnega
pomena)
(1) Prometne površine posebnega pomena se morajo redno
vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega
namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in
nemoteno uporabo in varno odvijanje prometa. Pri tem se
smiselno uporabljajo veljavni predpisi o javnih cestah in ureditvi
prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih površin
posebnega pomena kot javne službe je odgovoren izvajalec
javne službe.
(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja javnih prometnih
površin posebnega pomena je zadolžen urad.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje vzdrževalec, ki ravna v
nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pa z globo v
višini 120 eurov.
21. člen
(obveznost pridobitve soglasja)
(1) Soglasje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje
kakršnih koli drugih objektov in naprav na prometni površini
posebnega pomena in v njenem varovalnem pasu;
napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in podzemnih
vodov in naprav v območju prometne površine posebnega
pomena in njenem varovalnem pasu;
opravljanje del na zemljiščih ali objektih ob prometnih
površinah posebnega pomena, ki bi lahko ovirala ali
ogrožala promet, poškodovala prometno površino
posebnega pomena ali povečala stroške njenega
vzdrževanja;
gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na prometne površine
posebnega pomena, dovoznih cest in pristopov do objektov
ali zemljišč;
graditev žičniških naprav na ali ob prometnih površinah
posebnega pomena;
izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob
prometnih površinah posebnega pomena;
opravljanje del zunaj varovalnega pasu prometne površine
posebnega pomena, ki bi lahko povzročila spremembo
vodostaja oziroma višine podzemnih voda;
uporabo prometnih površin posebnega pomena za druge
namene.
(2) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.
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22. člen
(obveznost pridobitve dovoljenja)
(1) Dovoljenje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
prekopavanje, podkopavanje in druga dela na prometnih
površinah posebnega pomena;
dela na prometni površini posebnega pomena ali ob njej,
ki vplivajo na promet na njej in jo je zaradi tega treba delno
ali popolno zapreti za promet;
športne ali druge prireditve na prometnih površinah
posebnega pomena;
izredni prevoz na prometnih površinah posebnega
pomena.
(2) V primeru, da je za izvedbo določene aktivnosti na prometni
površini posebnega pomena, za katero je po tem odloku
potrebno soglasje ali dovoljenje urada (organizacijo prireditve,
izvajanje del, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, uporabo
površin za druge namene in za druge podobne aktivnosti),
potrebno pridobiti več soglasij ali dovoljenj po tem odloku, se o
vseh potrebnih soglasjih in dovoljenjih odloči z enim upravnim
aktom, če stranka zanje zaprosi z eno vlogo.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.
23. člen
(varovalni pas ob prometnih površinah posebnega pomena)
(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba prometne površine
posebnega pomena in je na vsako stran prometne površine
posebnega pomena širok 6 m.
24. člen
(prepovedi ogrožanja prometne površine posebnega pomena
in prometa na njej)
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti prometno
površino posebnega pomena ali njen del, izvajati ali opustiti
kakršna koli dela na prometni površini posebnega pomena in
zemljišču ali objektih ob njej, ki bi utegnila poškodovati prometno
površino posebnega pomena ali objekte na njej, ter ovirati ali
ogrožati promet na prometni površini posebnega pomena. Vse
stroške zavarovanja in odstranitve ovire na prometni površini
posebnega pomena in drugih posledic prepovedanih dejanj
nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na prometno površino vodo posebnega pomena
odplake in druge tekočine;
2. puščati na prometni površini posebnega pomena sneg ali
led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s prometne površine posebnega
pomena;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti prometno površino
posebnega pomena;
5. postavljati na prometno površino posebnega pomena
kakršne koli predmete (stojala, transparente, plakate in
druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno)
ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati
po prometni površini posebnega pomena sipek material,
nanašati blato ali kako drugače onesnaževati prometno
površino posebnega pomena;
6. ob prometni površini posebnega pomena nameščati ali
odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete,
če bi to škodovalo prometni površini posebnega pomena,
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njeni urejenosti ali zmanjševalo varnost prometa na njej;
nameščati na prometni površini posebnega pomena
ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko
zmanjševale varnost prometa;
8. spuščati po brežinah javne prometne površine kamenje,
les in drug material ali predmete;
9. nameščati na prometno površino posebnega pomena
kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja
nemotenega in varnega odvijanja prometa;
10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli
spreminjati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na prometno površino posebnega
pomena kraj zunaj priključka nanjo;
12. puščati na prometno površino posebnega pomena ali
metati nanjo kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po
cesti sipek material ali jo kako drugače onesnaževati;
13. puščati na prometno površino posebnega pomena živali
brez nadzorstva;
14. voditi po prometni površini posebnega pomena konje
ali druge živali, ki so tako podkovane, da jo lahko
poškodujejo;
15. namerno zažigati ob prometni površini posebnega pomena
strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
16. orati v razdalji 4 m od prometne površine posebnega
pomena v smeri proti njej ali v širini 1 m od nje vzporedno
z njo;
17. obračati na prometni površini posebnega pomena živali,
traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
18. voziti po prometnih površinah posebnega pomena vozila s
takšnimi naležnimi ploskvami ali gosenicami, ki povzročajo
poškodbe vozišča ali pohodne površine;
19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot
tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine posebnega
pomena je dolžan s prometne površine posebnega pomena
takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih
ravnanj, ki bi utegnile škodovati prometni površini posebnega
pomena ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na
njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno mesto na prometni
površini posebnega pomena zavarovati s predpisano prometno
signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic
prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest
na prometnih površinah posebnega pomena mora poravnati
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na prometni površini
posebnega pomena. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v
breme rednega vzdrževanja prometne površine posebnega
pomena.
(4) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili tega člena.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna
oseba pa z globo v višini 120 eurov.
7.

25. člen
(prometna signalizacija na prometnih površinah posebnega
pomena)
(1) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega
pomena določa urad.
(2) Tam, kjer je dostava blaga dovoljena in časovno omejena,
se dostavni čas uredi s prometno signalizacijo. S prometno
signalizacijo se uredijo tudi izjeme glede vožnje v območjih za
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pešce in dovoljena skupna teža dostavnih vozil.
(3) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega
pomena postavlja izvajalec rednega vzdrževanja.
(4) Na prometnih površinah posebnega pomena se smejo
postavljati table in napisi (turistična, reklamna in druga
obvestilna signalizacija) samo z dovoljenjem urada, če to
dopuščajo predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega
prometa. Stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve
bremenijo zainteresirane pravne ali fizične osebe.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 4. odstavka tega člena.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.
26. člen
(uporaba prometnih površin posebnega pomena za druge
namene)
(1) Na prometnih površinah posebnega pomena se lahko kioski,
prodajne stojnice, gostinski vrtovi, telefonske govorilnice, ulični
avtomati, panoji in podobno postavljajo samo v skladu s predpisi
o graditvi objektov in urejanjem prostora, če je poleg izpolnjenih
pogojev po predpisih o graditvi objektov in urejanjem prostora in
sklenjene pogodbe z lastnikom prometne površine posebnega
pomena zanje predhodno pridobljeno soglasje urada.
(2) V soglasju se poleg ostalih pogojev določijo tudi pogoji
dovoza, postavitve in odstranitve ter odvoza iz prometnih
površin posebnega pomena.
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 1. odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo v višini 120 eurov.
27. člen
(odločitev o soglasjih in dovoljenjih in pritožbeni organ)
(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 10., 12., 21., 22. in 26. člena tega
odloka, ki jih po določbah tega odloka izdaja urad, se odloči z
odločbo v upravnem postopku razen, če je za dela potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v
skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah
tega odloka izdaja urad, je dovoljena pritožba na župana.
IX.
ODSTRANJEVANJE
NEPRAVILNO
POKVARJENIH
IN
POŠKODOVANIH
INTERVENCIJAH

PARKIRANIH,
VOZIL
OB

28. člen
(prestavitev nepravilno parkiranih vozil ob intervencijah)
(1) V primeru intervencije lahko izvajalec intervencije prestavi
vozilo s prometne površine, kjer ovira intervencijo in bi zaradi
tega bilo ogroženo zdravje ljudi, življenje ljudi ali bi lahko
nastala večja škoda, na primerno mesto v bližini. Za prestavitev
vozila lahko uporabi naprave za prestavitev vozil (gojak), ki jih
podstavi pod kolesa vozila in z njimi toliko dvigne vozilo, da ga
lahko prepelje.
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X. NADZOR
29. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ
občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen
preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o
prekrških.
30. člen
(naloge nadzorstva)
(1) Pri izvajanju nadzora se uporabljajo določila predpisov o
varnosti cestnega prometa ter predpisov o javnih cestah in
ureditvi prometa na njih.
(2) Občinski redar ali pristojni inšpektor ima pri opravljanju
nadzorstva na prometnih površinah posebnega pomena po tem
odloku, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih,
še naslednje pravice in dolžnosti:
nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo prometnih površin
posebnega pomena in prometa na njih;
ustaviti vsa dela na prometni površini posebnega pomena
in njenem varovalnem pasu, ki se opravljajo
brez
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;
odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
prometni površini posebnega pomena, ki ogrožajo varnost
prometa ali normalno rabo prometne površine posebnega
pomena;
- v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi ali
prometa na prometni površini posebnega pomena ali bi
lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da
se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(3) Če občinski redar ali pristojni inšpektor ugotovi, da se
uporablja prometna površina posebnega pomena v nasprotju
s tem odlokom, brez dovoljena ali v nasprotju z dovoljenjem
urada, prepove tako uporabo in odredi kršitelju odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti.
(4) V kolikor v odrejenem roku kršitelj ne odpravi ugotovljenih
pomanjkljivosti, jih na njegove stroške na podlagi odredbe
občinskega redarja ali pristojnega inšpektorja odpravi izvajalec
rednega vzdrževanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Abonmaji in letne karte izdane pred uveljavitvijo tega odloka
se uporabljajo do datuma poteka veljavnosti.
(2) Dovolilnice, izdane pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko
uporabljajo največ tri mesece od dneva začetka uporabe tega
odloka.
(3) Imetniki dovolilnic, izdanih pred uveljavitvijo tega odloka
lahko v obdobju treh mesecev od dneva začetka uporabe
zamenjajo stare dovolilnice za nove brezplačno, v kolikor
izpolnjujejo pogoje po tem odloku. Po poteku tega roka dovolilnic
ni mogoče več zamenjati. Imetnik dovolilnice lahko po poteku
treh mesecev poda vlogo za izdajo nove dovolilnice.
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32. člen
(1) Urad je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka
uskladiti obstoječo prometno signalizacijo na prometnih
površinah posebnega pomena s tem odlokom.
(2) Urad je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka zagotoviti organiziranje vzdrževanja javnih prometnih
površin v skladu z 20. členom tega odloka.
(3) Urad je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
odloka pridobiti elaborat statične preveritve nosilnosti ploščadi
iz 10. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004),
izdelan v skladu s predpisi o graditvi objektov, seznaniti
odgovorne osebe služb, ki razpolagajo s ključi zapor iz 5.
odstavka 13 člena tega odloka, z nosilnostjo posameznih delov
ploščadi ter jim izročiti en izvod elaborata.
33. člen
V roku treh mesecev po uveljavitvi odloka mora župan izdati
odredbo o:
- obliki in vsebini dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih
na prometnih površinah posebnega pomena, kjer je vožnja
sicer prepovedana.
34. člen
(1) Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004).
Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 15/2006) vsebuje naslednjo končno
določbo:
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 01.01.2007.
Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa in
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2007)
vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 19/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 6/2010) vsebuje naslednjo končno določbo:
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07,
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika o merilih
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske
dejavnosti (UL RS, št. 81/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1,
Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010
sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorju Javnega zavoda
Mladinski center Velenje za leto 2009
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju Mladinskega centra Velenje
Marku Pritržniku za leto 2009 v višini 90 % dveh osnovnih
mesečnih plač direktorja.
2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do
katerega je direktor upravičen.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 110-04-0001/2010-550
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 25/2009) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08 in 79/09),
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Odlok
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 8/09), Pravilnik
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/09) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v Mestni občini Velenje v obdobju
2010 do vključno 2017
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja
nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju:
MKČN) v Mestni občini Velenje.
2. člen
Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
Mala komunalna čistilna naprava po tem pravilniku je naprava
za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja
manjšo od 50 PE, v kateri poteka biološka razgradnja s
pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali
s pritrjenim biološkim filmom ali biološka razgradnja z naravnim
prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo
rastlin, v prezračevanih lagunah ali naravnih lagunah, če je
zagotovljeno posredno odvajanje vode v podzemne vode.
Komunalna odpadna voda po tem pravilniku je odpadna voda v
skladu s prepisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in sicer:
• je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in
drugih gospodinjskih opravilih.
Vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja odpadna
voda, ki se po enem ali več odtokih odvaja v kanalizacijo ali
vodotok.
Obratovalni monitoring odpadne vode je proces jemanja
vzorcev odpadne vode med obratovanjem vira onesnaženja
ter merjenja in vrednotenja parametrov onesnaženosti v skladu
s predpisi oziroma programom izvajanja meritev.
Ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno
s predpisi, v tla brez namena gnojenja, preko ponikovalne
naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega
cevovoda.
Razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske
vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih
površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov
ali pri odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih
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iztokov ali preko jarkov za zbiranje in odvajanje padavinske
vode iz teh površin.
I. Namen dodeljevanja sredstev
3. člen
Namen dodeljevanja sredstev za izgradnjo MKČN je:
-

-

spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja
s komunalnimi odpadnimi vodami;
pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE,
in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se
predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v
grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku;
urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

II. Zagotavljanje sredstev
4. člen
Finančna sredstva za dodeljevanje sredstev za gradnjo MKČN
se zagotavljajo v vsakoletnem občinskem proračunu.
Sredstva za izgradnjo MKČN po tem pravilniku se dodeljujejo
na podlagi razpisa, ki ga objavi MO Velenje.
Razpis na podlagi tega pravilnika obsega:
-

namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev;
pogoje in merila za pridobitev sredstev;
navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti;
naslov za vložitev vlog;
rok za oddajo vloge;
ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.

III. Upravičenci do sredstev
5. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične osebe lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. V primeru izgradnje
skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec
investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna
MKČN. Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno
pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.
Dodelitev sredstev je možna samo za fizične osebe za čiščenje
komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem
objektu.
IV. Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati MKČN
6. člen
Dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN je možno samo za
vgradnjo MKČN, ki ustrezajo naslednjim tehničnim zahtevam:
-

MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:
SIST EN 12255-5, SIST EN 12255-6, SIST EN 12255-7 ali
SIST EN 12566-3;
MKČN mora izpolnjevati zahteve glede odpornosti proti
sunkovito pritekajočim odpadnim vodam;
za MKČN mora biti izvedeno testiranje učinkovitosti
delovanja naprave po SIST EN 12566-3 in pridobljena
izjava o skladnosti s tem standardom s strani pooblaščene
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institucije;
MKČN mora omogočati prilagajanje delovanja naprave
dotočnim obremenitvam;
MKČN mora biti konstruirana v kompaktni izvedbi ene
posode;
MKČN mora biti konstruirana na način, da v reaktorju ni
prisotna električna energija oz. elektro pogonski sklopi.

Navedeni pogoji po izkušnjah dobre prakse zagotavljajo
učinkovito in zanesljivo delovanje MKČN, kar je pogoj za
upravičenost zmanjševanja okoljske dajatve za onesnaževanje
voda.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolniti upravičenci za dodelitev
sredstev
7. člen
Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN
so:
- da stanovanjski objekti ležijo v Mestni občini Velenje na
območjih, izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva
izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi
št. 1 k temu pravilniku;
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode
za obstoječi stanovanjski objekt. Za obstoječe objekte se
smatra stanovanjske objekte, ki so bili vključeni v obračun
komunalnih storitev in dajatev pred 01.01.2010;
- da stanovanjski objekt, ki bo vezan na MKČN leži v Mestni
občini Velenje.
Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
imajo občutljiva območja, kjer mora biti dispozicija odpadne
vode rešena do 31.12.2015 - območja vodovarstvenih pasov
v MOV.
Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
imajo tudi območja, kjer že v tem trenutku prihaja do večjega
onesnaženja okolice ter zmanjševanja bivalnega standarda
posameznih manjših strnjenih zaselkov. Stopnjo onesnaženja
na osnovi katerih se bodo rangirala takšna območja bo
določila posebna komisija na predlog prebivalcev v krajevnih
skupnostih.
VI. Vloga
8. člen
Upravičenec mora vlogi priložiti:
- osnovne podatke: ime in priimek vlagatelja, naslov, EMŠO
in davčno številko vlagatelja, podatke o stanovanjskem
objektu E-hiš;
- soglasje za priključitev na javni sistem za prevzem in
obdelavo blata iz MKČN, ki je v skladu z veljavno zakonodajo
(13. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav);
- osnovne podatke o MKČN, proizvajalcu opreme, tehnologiji
čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje MKČN, načinu in
lokaciji izpusta prečiščene odpadne vode;
- predračun ali račun izdan skladno z razpisnimi pogoji s
popisom del in materiala;
- izjava fizične osebe - lastnika stanovanjskega objekta, ki se
bo priključil na MKČN, da je seznanjen z vrsto in obsegom
del pri vgradnji MKČN, za zagotavljanje ustreznega čiščenja
odpadne vode;

-
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ateste in certifikate za opremo oziroma MKČN;
listino o skladnosti izdelka z zahtevami standardov glede
mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod s strani
pooblaščenih institucij;
parafirano pogodbo iz razpisa.

Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi razpisa v višini, ki
je za tekoče leto zagotovljena v proračunu Mestne občine
Velenje, in sicer do porabe sredstev.
VII. Merila za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
9. člen
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število
razpisanih dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN in
razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri
čemer se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja vloge,
ter ostali pogoji iz 7. člena tega pravilnika.
Na listo upravičencev se prednostno razvrstijo upravičenci iz
drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, ki jim sledijo tisti iz
tretjega odstavka 7. člena in ostali, ki so razvrščeni po datumu
in času prejetja vloge. Vlagatelji, ki se v letu razpisa ne bodo
uvrstili na listo upravičencev zaradi že porabljenih sredstev
iz proračuna in bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, se pri
oddaji vloge na naslednji razpis upoštevajo prednostno, in sicer
takoj za tistimi upravičenci iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika.
Upravičeni stroški so:
- nakup MKČN,
- gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, ki
se dokazujejo s plačanimi računi izvajalca del.
Višina dodeljenih sredstev znaša
stanovanjski objekt.

500 € za obstoječi

VII. Obravnava vlog
10. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan. Komisija bo pripravila javni razpis. Komisija
bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo prispele do roka
za prijavo na javni razpis. Odpiranje vlog bo komisija opravila
po zaključku razpisa in ni javno. Po prejemu vlog bo komisija
ugotovila upravičenost do sredstev in rangirala upravičence po
merilih iz 9. člena tega pravilnika.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljen
bodo zavrnjene.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Komisija bo vlagateljem vlog odgovorila s sklepom, predvidoma
v roku 60 dni od zaključka razpisa. Vlagateljem, ki jim sredstva
ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev iz proračuna
in bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo komisija vrnila
dokumentacijo, ki bo priložena vlogi.
Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep, da se njihova vloga ne odobri,
imajo možnost pritožbe. O pritožbi odloča župan. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila postavljena za dodelitev
sredstev.
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11. člen
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi
(originalni računi oz. situacije), najkasneje do 15. 11. tekočega
leta bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi
nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih
in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na bančni račun
upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor
12. člen
Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev
šteje pozitivna ocena obratovanja, ki jo pridobi upravičenec
skladno s 7. in 8. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem
pravilniku, preverja Urad za gospodarske javne službe Mestne
občine Velenje.
Kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične
podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora prejeta
sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila dalje.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Priloga št. 1: Situacija objektov v MO Velenje, kjer se predvideva
čiščenje komunalne odpadne vode z individualnimi MKČN.
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1. Uvod
Lokalni program varstva okolja MO Velenje je nadaljevanje v devetdesetih letih
za etih okoljskih programov v Šaleški dolini. Nekdanja ob ina Velenje (sedanje
MO Velenje ter ob ini Šoštanj in Šmartno ob Paki) je v drugi polovici osemdesetih
in v za etku devetdesetih let prejšnjega stoletja veljala za eno okoljsko najbolj
prizadetih obmo ij v Sloveniji. Zato ne presene a, da je ob ina že leta 1988
sprejela odlok o varstvu zraka, po izdelavi katastra onesnaževanja zraka (1991) pa
sprejela še Sanacijski program na podro ju varstva zraka (1992), ki je predvidel
zmanjšanje emisij iz kotlovnic in naselij. Skoraj vzporedno s tem programom so
za eli pripravljati sanacijski program za vode. Leta 1992 so izdelali Kataster voda,
naslednje leto Strokovne osnove za sanacijski program in leta 1994 sprejeli
Sanacijski program vode ob ine Velenje, ki so ga kasneje potrdile tudi novo
nastale ob ine. Zadnji med programi je bil leta sprejet sanacijski program za tla.
Vse programe so leta 2003 združili v Lokalno agendo 21 za MO Velenje, ki je bila
pripravljena v skladu z novim Zakonom o varstvu okolja in so jo na ob inskem
svetu sprejeli leta 2004.
Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB-1, Ur. l. št.
39/2006) za mestne ob ine, lahko pa tudi ob ine ali širše samoupravne lokalne
skupnosti, predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in
operativnih programov, ki pa ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom
in operativnimi programi varstva okolja. Naro niki lahko z njimi pridobijo zelo
strokovne in korektne vrednosti ter ocene o potrebni stopnji varovanja okolja
pred nadaljnjimi obremenitvami, ki služijo kot podlaga za pripravo prostorskih
planskih aktov lokalne skupnosti.
Program varstva okolja izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, dolo a
izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri
prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju MO. V njem se v najve ji
možni meri upoštevajo cilji varstva okolja (Smernice za pripravo ob inskih
programov varstva okolja, 2007):
1.
prepre itev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2.
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
3.
trajnostna raba naravnih virov,
4.
zmanjšanje rabe energije in ve ja uporaba obnovljivih virov energije,
5.
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega
naravnega ravnovesja in ponovna vzpostavitev njegovih regeneracijskih
sposobnosti,
6.
ve anje snovne u inkovitosti proizvodnje in potrošnje in
7.
opuš anje ter nadomeš anje uporabe nevarnih snovi.
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Lokalne skupnosti s celostnim na rtovanjem za upravljanje z okoljem hitreje in
u inkoviteje zmanjšujejo in prepre ujejo obremenjevanje okolja in ustvarjajo
pogoje za kakovostno in zdravo življenje. Okoljski problemi so namre zelo
kompleksni in medsebojno prepleteni, zato je treba pri na rtovanju upoštevati
hkrati stanje okolja, gonilne sile, pritiske in vplive. Vsaka lokalna skupnost oz.
urbano središ e okoljsko na rtovanje prilagodi svojim razmeram, pogojem in
razvojnim potrebam.
Poro ilo predstavlja strokovne podlage za preventivno varovanje okolja v MO
Velenje, kot ga predvideva program varstva okolja ob ine oz. operativni program
varstva okolja, ker se je Slovenija v okviru nacionalnega programa varstva okolja
(NPVO) obvezala izvrševati obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih
pogodb, strategij, programov in predpisov EU s podro ja varstva okolja (ZVO-1UPB-1, Ur. l. št. 39/2006).

2. Potek priprave OPVO za MO Velenje in metodologija
Osnova za pripravo OPVO so bili že v preteklosti pripravljeni in v ve ji meri
uresni eni programi (našteti v uvodu). Vsekakor pa je bila poglavitni temelj
OPVO Lokalna agenda 21 za MO Velenje. Za pripravo LPVO smo zato ohranili isto
organizacijsko skupino in z njo nadaljevali delo. V letu 2008 smo pripravili
poro ilo o uresni evanju Lokalne Agende 21 za MO Velenje in v njenem sklopu
tudi delavnico z organizacijsko skupino, rezultate katere smo vklju ili tudi v
vsebino OPVO. Za pripravo osnutka OPVO so se angažirali zaposleni Urada za
okolje in prostor MO Velenje, prav tako pa smo vklju ili ankete pomembnejših
nosilcev razvoja v MO Velenje. Pred predstavitvijo OPVO na Svetu MO Velenje pa
smo osnutek dali v recenzijo na Ministrstvo za okolje in prostor. Po usklajevalnem
sestanku konec oktobra 2008 je bila usklajena verzija oddana 5. novembra 2008.
Urad za okolje in prostor jo je v letuj 2009 dal oceniti na Ministrstvo za okolje in
prostor, odkoder so dobili uraden odgovor konec leta 2009. V letu 2010 je bilo
zato potrebno nekatere postavke še ažurirati.

3. Izhodiš a za OPVO MO Velenje
3.1. Okvir za okoljsko politiko v Sloveniji je »Resolucija o nacionalnem
programu varstva okolja 2005-2012« s ciljem splošnega izboljšanja stanja okolja
in kakovosti življenja ter varstva naravnih virov. Na ela in strateške usmeritve
tega dokumenta so: priprava in sprejem nove in dosledno izvajanje obstoje e
zakonodaje, trajnostna raba naravnih virov, vklju evanje zahtev varstva okolja pri
na rtovanju prostorskega razvoja, integracija oziroma upoštevanje okoljskih
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vsebin v sektorskih politikah, okoljske tehnologije, spodbujanje trajnostne
proizvodnje in potrošnje, ekonomska politika varstva okolja, dvig okoljske
ozaveš enosti in dialog z vsemi zainteresiranimi ter sodelovanje javnosti in
sanacija degradiranih obmo ij.

3.2. OPVO MO Velenje
Za prakti no vsa podro ja, ki jih obravnava OPVO MO Velenje je v veljavi državna
zakonodaja, na kateri temeljijo strateški cilji in ukrepi. Ker se državni predpisi
stalno dopolnjujejo in spreminjajo, je OPVO temu primerno prilagojen, saj se
letno spremlja in sproti prilagaja dejanskemu stanju in spremembam zakonodaje.

3.3. Koncept mrežnega povezovanja okoljskih dejavnikov
Razumevanje odnosov med varstvom okolja in socialno-ekonomskim razvojem se
je v zadnjih dveh desetletjih nadgradilo v paradigmo trajnostnega razvoja.
Uveljavljanje nove razvojne paradigme, kot klju nega dejavnika razvojnih politik
na vseh prostorskih ravneh, terja med drugim tudi stalno kvantitativno sledenje
lovekovim dejavnostim in preverjanje njihove ustreznosti. V tem smislu je
pogosto govora o merjenju sonaravnosti, preko katerega ocenjujemo stopnjo
oddaljevanja oziroma približevanja lovekovih dejavnosti teoreti no zasnovanim
ciljem.
Sonaravnost razumemo kot težnjo k trajnosti in njeno prakti no udejanjanje, ki
terja prilagajanje in uravnoteženje lovekovih dejavnosti z nosilnimi zmogljivosti
okolja. Po DPSIR metodologiji (evropsko priznana metodologija za spremljanje
stanja okolja) poznamo gonilne sile, pritiske, stanje, vplive in odzive.
Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzro ajo
pove anje ali omejevanje pritiskov na okolje (npr. obseg gospodarskih, prometnih
ali turisti nih dejavnosti). Pritiske sestavljajo neposredne antropogene
obremenitve in vplivi na okolje (npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov).
Stanje se nanaša na trenutno stanje in na trende okolja (npr. parametri kakovosti
zraka, vodnih teles, tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji,
razpoložljivost naravnih virov kot so les ali sladka voda). Vplivi so u inki
spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih organizmov. Odzivi so odgovori
družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države (npr. takse na
rabo naravnih virov), odlo itve podjetij in posameznikov (npr. investicije podjetij
v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi recikliranih dobrin v gospodinjstvih).
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4. Povzetek poro ila o stanju okolja v MO Velenje
Obmo je MO Velenje se je iz izrazito degradiranega in onesnaženega spremenilo v
dobro saniranega. S stanjem pa tako prebivalci kot vodstvo ob ine in predstavniki
podjetij niso povsem zadovoljni, zato se v OPVO nadaljujejo za eti programi.

4.1. Stanje elementov okolja
Zlasti zrak, voda in tla se v zadnjih dveh desetletjih izboljšujejo, posledi no pa se
izboljšuje tudi zeleni sistem in drugi okoljski elementi ter hkrati kakovost bivanja
ob anov.
4.1.1. Zrak
Najve ji pritisk na zrak v Šaleški dolini in s tem v MO Velenje povzro a
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ). Sredi osemdesetih let je bila Šaleška dolina
zaradi elektrarniškega onesnaževanja eno najbolj onesnaženih obmo ij v
Sloveniji. Celovita sanacija tega objekta je bistveno zmanjšala okoljske pritiske.
Ob državni zakonodaji so politiko varstva okolja usmerjali tudi ob inski odloki in
programi. V letu 2008 je bilo stanje znatno boljše kot pred za etkom ekološke
sanacije. Ob sanaciji TEŠ je bistveno poudariti ogrevanje gospodarskih in
stanovanjskih objektov s toplovodom, na severnem obrobju MO (Škale,
Hrastovec) pa so zgradili plinovodno omrežje. Oba ukrepa pomembno
pripomoreta k istejšemu zraku na obravnavanem obmo ju. Ob naštetih
izboljšavah postaja vodilni onesnaževalec zraka promet, ki v celoti poteka skozi
mesto Velenje.
4.1.2.Voda
Šaleška dolina je preobremenjena z gospodarskimi in negospodarskimi
dejavnostmi in obenem gosto naseljena. Šibka re na mreža Pake je za
onesnaževanje zelo ob utljiva, jezera pa ob utljivost še pove ujejo. Rezultat
preobremenjenosti je bila mo na onesnaženost vseh površinskih vodnih teles. Ne
presene a, da so v Šaleški dolini zgradili eno prvih istilnih naprav za komunalne
odpadne vode v Sloveniji. Komunalne odpadne vode zbirajo v razvejanem
kanalizacijskem omrežju. Kanalizacija je zgrajena tudi v pojezerjih Škalskega in
Velenjskega jezera. Leta 1994 je takratna ob ina Velenje sprejela sanacijski
program: Vode ob ine Velenje. Od takrat je bila izpolnjena ve ina zastavljenih
ciljev. V njihovo uresni evanje se je vklju ilo tudi gospodarstvo. Najve ji pomen
za izboljšanje Pake je ob gospodarjenju s komunalnimi odpadnimi vodami imela
izgradnja zaprtega krogotoka transportnih voda TEŠ, poudariti pa velja tudi
zmanjševanje pritiskov na vode s strani Gorenja in Premogovnika Velenje. Ves as
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so širili in posodabljali kanalizacijski sistem, kar je imelo za posledico imelo
koncentracijo odpadnih voda na Centralni istilni napravi (C N) Šaleške doline. Z
dokon anjem C N Šaleške doline je bil dosežen osrednji cilj sanacijskega
programa. Z izgradnjo bloka VI. TEŠ se bo zmanjšala tudi poraba vode.
V zadnjih petih letih se rapidno slabša kakovost Velenjskega jezera. Ne gre le za
pove evanje vsebnosti sulfatov (sadra), ampak tudi za mo no evtrofikacijo.
Vsebnost kisika proti dnu pada, v letu 2008 pa se je za el pojavljati še vodikov
sulfid (H2S).
4.1.3. Tla
Na podro ju tal se v MO Velenje pojavlja specifi en problem. Zaradi
premogovništva se osrednji del doline ugreza. Najvidnejša posledica je nastanek
jezer. Jezerski bregovi so zaradi ugrezanja degradirani (razpokani in razrušeni).
Državna zakonodaja in ob inski predpisi Premogovnik Velenje zavezujejo, da
poškodovane predele sproti sanira (rekultivira). Divja odlagališ a, ki so konec
osemdesetih let predstavljala ve ji okoljski problem so v ve ji meri sanirana.
Glede na velik delež vzpetega sveta se na obmo jih z ve jim nagibom pojavljajo
usadi in plazovi, ki so evidentirani in se sanirajo v skladu s prioritetnim redom in
s koli ino v ta namen zagotovljenih sredstev v ob inskem in državnem prora unu.
4.1.4. Zeleni sistem, biotska pestrost
Velenje je že po svoji zasnovi mesto v parku, tako da je v mestu samem že velik
delež zelenih površin. Z ugrezanjem osrednjega dela dolinskega dna se površine,
primerne za gradnjo naselij in infrastrukture kr ijo, tako da se v mestu pove uje
delež urbaniziranih površin. Ve kot polovico obmo ja mesta Velenje še vedno
tvorijo zelene površine. Površinsko najve ja je Son ni park, druga e pa so
najve je zelene površine jezerski bregovi.
Z vidika biotske pestrosti je nastanek jezer vsekakor pozitiven. Nastajajo jezerski
in objezerski habitati s pestro vrstno zastopanostjo rastlin. Biotsko pestrost
dokazuje tudi ve kot 200 registriranih vrst ptic, od katerih jih okrog 80 vrst na
obravnavanem obmo ju tudi gnezdi. Izjemno bogata je vrstna zastopanost
metuljev. V primerjavi z avtohtono slovensko favno je bilo na obmo ju Šaleške
doline opaženih 82 % v Sloveniji poznanih sesalcev (brez reda netopirjev), 61 %
ptic, 43 % plazilcev in 58 % dvoživk.
Gozdovi prekrivajo dobrih 50 % površja MO Velenje. Ve ino predstavlja
gospodarski gozd, ki je bil zlasti v višjih legah pred ekološko sanacijo TEŠ precej
poškodovan. Gozdovi na robu mesta in v posameznih njegovih delih so zaš iteni z

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 90 / Številka 12-2010

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

30. jinij 2010

odlokom iz leta 1985, ki bi ga bilo potrebno posodobiti, da bo gozd ob ekološki
opravljal tudi socialno funkcijo.
Preglednica: Struktura zemljiških kategorij v MO Velenje po katastrskih
ob inah (v ha) (stanje 2006);
KO/kategorija

Kmetijska
zemljiš a
165,0
146,6
187,6
178,8
191,5
188,4
67,4
276,6
299,7
310,4
316,0
93,6
182,7
112,4
323,9
202,1
3242,7

Gradbeni
objekti
18,4
19,0
11,8
11,4
11,7
17,8
7,4
13,3
19,7
278,4
59,1
8,8
55,0
4,9
16,2
24,9
577,8

!rnova
Vinska gora
Prelska
Lipje
Paški Kozjak
Podkraj
Kav e
Ložnica
Laze
Velenje
Škale
Bev e
Paka
Cirkovce
Plešivec
Hrastovec
MO Velenje
SKUPAJ
MO Velenje skupaj (v %)
38,9
6,9
(vir: GURS, Obmo na geodetska uprava Velenje)

Zelene
nerodovitno
površine
/
1,2
0,5
1,9
/
0,5
0,3
0,1
0,1
0,6
0,07
0,7
/
0,4
/
1,9
1,0
0,4
99,7
81,8
2,2
106,5
0,09
0,3
0,7
10,1
/
/
0,3
7,9
0,3
0,8
105,3
215,1
1,3

2,5

gozd
192,9
51,2
278,4
213,1
365,4
239,7
34,6
191,0
177,5
309,6
307,3
113,5
539,1
262,2
561,4
367,7
4204,6
50,4

4.1.5. Podnebne spremembe
Tako kot v svetovnem merilu tudi v Sloveniji opažamo trend naraš anja
temperature zraka. Enako velja za Šaleško dolino in Velenje (primerjava s Celjem
in Šmartnim pri Slovenj Gradcu). Nadpovpre na leta se kar vrstijo.
(www.arso.gov.si/podro~cja/...). Rekordno visoke povpre ne letne temperature
so bile v zadnji dekadi prejšnjega stoletja vseh letih od 1991-2000, z izjemo
podpovpre no hladnega leta 1996. Posebno topla so bila leta 1994 in 2000. Zaradi
izostanka padavin je bilo izjemno toplo tudi leto 2002, ki je bilo poleg visokih
temperatur tudi izjemno sušno. Suša je bila tako velika, da smo govorili celo o
100-letni suši. Trendi visokih letnih temperatur se torej nadaljujejo tudi v zadnjih
letih.
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Grafikon: Povpre ne letne temperature na merilnih postajah Velenje, Celje in
Šmartno ob Paki
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Podnebne spremembe se odražajo tudi v zmanjševanju letnega pretoka Pake v
Šoštanju. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da v povpre ju približno 0,2 m3/s vode
te e po kanalizaciji. Ta voda se pre iš ena izlije v Pako pod merilnim mestom v
Šoštanju, tako da so dejanski pretoki za to vrednost ve ji (grafikon na naslednji
strani
Grafikon: Srednji letni pretoki – Paka Šoštanj 1961-2007 v m3/s (ARSO 2009)
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Grafikon: Srednji letni pretoki – Paka Šoštanj 1961-2007 v m3/s (ARSO 2009) –
interpolirane vrednosti (upoštevan pretok skozi C N)
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4.2. Pritiski
4.2.1. Raba naravnih virov
Šaleška dolina je nedvomno eno izmed obmo!ij, kjer je raba naravnih virov
najintenzivnejša v Sloveniji. V Premogovniku Velenje v zadnjem desetletju letno
izkopljejo okrog štiri milijone ton lignita. Zaradi tega se površje ugrezne za dobre
3 milijone m3, približno tretjino tega volumna zalije voda, tretjino pa zapolnijo s
pepelom iz TEŠ. Pri tem prihaja do okoljske degradacije, saj površine pod
katerimi izkopavajo najprej razpokajo, nato pa se pogreznejo in niso uporabne za
druge dejavnosti. Velika porabnika surovin sta gradbeno podjetje Vegrad, in RGP
ki koristita apnenec iz kamnolomov izpod Kozjaka. V Vegradovem letno pridobijo
100.000 t peskov razli!nih granulacij, v RGP pa 300.000 t. Gorenje je prav tako
velik porabnik surovin, vendar ne koristijo lokalnih naravnih virov, ampak
materiale pripeljejo od drugod.
4.2.2. Odpadki
Z lo!enim zbiranjem odpadkov se je v nekaterih predelih za!elo že 1992 leta. Ta
sistem so v skladu z veljavno zakonodajo razširili na obmo!je celotne ob!ine v letu
2004. Kljub velikim vložkom v infrastrukturo pa rezultati še niso dovolj dobri. Z
letom 2010 so mešane komunalne odpadke pri!eli voziti v Regionalni center za
ravnanje z odpadki v Celju. Na obmo!ju bivšega odlagališ!a (sedaj odlagališ!e v
zapiranju) pa obratuje zbirni center (lo!eno zbiranje odpadkov). Kompostarna je
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bila na ugrezninskem obmo ju in se je zaradi premogovništva ugreznila.
Nadomestne kompostarne še niso zgradili, izdelan pa je variantni idejni projekt
za novo lokacijo v ugrezninskem obmo ju. Na podro ju ravnanja z odpadki je
nujno potrebno intenzivirati ozaveš anje prebivalstva. Pove ati moramo koli ino
lo eno zbranih frakcij, saj se bo na ta na in zmanjšala koli ina ostalih odpadkov.
Le-ta se bo zmanjšala tudi s kompostiranjem bioloških odpadkov. e se koli ina
ostalih odpadkov ne bi zmanjšala, se bodo cene za uporabnike povišale.
V MO Velenje se sre ujemo še z vrsto industrijskih odpadkov. Najve jih nastane
v Gorenju d.d., ki posluje po standardu ISO 14001 in z odpadki gospodari skladno
z zakonodajo in omenjenim standardom. Gradbene odpadke delno reciklirajo,
delno pa jih uporabljajo za sanacijo ugrezninskega obmo ja. Za ta namen se
uporablja tudi elektrarniški pepel, ki na ta na in ni odpadek.
4.2.3. Hrup
Na podro ju hrupa doslej niso bili evidentirani ve ji problemi. Na delavnicah je
izstopal hrup v bivalnih okoljih. Podatkov o dejanski stopnji obremenjenosti s
hrupom pa ni.
4.2.4. Svetlobno onesnaževanje
MO Velenje je ena redkih, kjer poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo ne
presega okvirov Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS
81/2007, 109/2007). Na zavodu KSSENA so pripravili kataster svetilk v MO
Velenje in akcijski na rt menjave neustreznih svetilk v lasti MO Velenje do leta
2016.
4.2.5. Naravna tveganja
Zaradi ve jih nagibov obrobja Šaleške doline se soo amo s problematiko usadov
in plazov na tem obmo ju. Ve ina plazov vsaj posredno nastane zaradi
neustreznih lovekovih posegov v okolje. Poglavitni vzroki so neustrezen izkop in
gradnja objektov in neustrezno odlaganja oziroma vgrajevanje odkopanega
materiala, neustrezna gradnja prometnic in nekontrolirani kmetijski posegi.
Število plazov se pove uje zlasti ob vremenskih ujmah (glej to ko 4.1.3.)
Na obmo ju MO Velenje ni ve jih obmo ij, ki bi bila ogrožena zaradi poplav ali
drugih naravnih nesre .
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4.3. Gonilne sile
4.3.1. Energetika
Glede na dejstvo, da v Šaleški dolini proizvedemo ok. tretjino slovenske elektri ne
energije se energetika na eni strani pojavlja kot gospodarska dejavnost, na drugi
pa kot del komunalne infrastrukture.
V MO Velenje deluje najve ji slovenski premogovnik. Okoljski vpliv
premogovnika je osredoto en predvsem na ugrezanje površja, oziroma
degradacijo okolja. Nadaljnji negativni vplivi so onesnaževanje zraka z vonjavami
(zra ilni jaški in deponija premoga TEŠ), onesnaževanje voda (zlasti Pake) z
jamsko vodo in onesnaževanje okolja zaradi sanacije ugreznin s pepelom in sadro
iz TEŠ. Ve ina naštetih negativnih vplivov je kontrolirana in bistveno zmanjšana.
Premogovniške ugreznine sproti rekultivirajo, emisije vonjav so spremljane,
negativni vplivi vgrajevanja pepela in sadre v ugreznino so minimizirani, tako ne
prihaja ve do ve jega onesnaževanja vode z izjemo pove evanja koli ine sulfata v
Velenjskem jezeru in posledi no v Paki. Prašenje je prav tako zmanjšano, zaradi
ozelenjenosti obmo ja pa so zmanjšani tudi negativni videzni vplivi.
Zaradi ozemeljske celovitosti Šaleške doline ne moremo izolirati MO Velenje, zato
moramo obravnavati tudi vplive proizvodnje elektri ne energije, eprav TEŠ
obratuje v sosednji ob ini.
Poglavitna vidika pri komunalni energetiki sta oskrba z elektri no in toplotno
energijo. Elektri no prenosno omrežje je dobro razvito. Obmo je mesta Velenje se
ogreva s toploto iz vro evoda iz TEŠ. Glede na cenovno ugodnost takšnega
ogrevanja je za Velenje zna ilna potratna raba. Na eni strani gre za energetsko
neu inkovite oziroma premalo u inkovite objekte starosti 10 do 40 let, na drugi
pa za energetsko neustrezno obnašanje ob anov. Na severnem obrobju v Škalah
in Hrastovcu je zgrajeno plinovodno omrežje, kjer cena energenta vzpodbuja ljudi
k energetsko u inkovitejši gradnji in racionalni rabi toplotne energije. V celotnem
obrobju pa se tudi pove uje raba obnovljivih energetskih virov. Leta 2004 je MO
Velenje sprejela energetsko zasnovo, ki jo upoštevajo pri vseh prostorskih aktih in
jo stalno posodabljajo na Zavodu Energetska agencija za Šaleško, Savinjsko in
Koroško (KSSENA).
4.3.2. Industrija
Najpomembnejši industrijski koncern v MO Velenje je Gorenje, ki na
obravnavanem obmo ju v mati ni tovarni in v h erinskih podjetjih zaposluje
okrog 7.000 ljudi. Pozitivna naravnanost koncerna do okolja se kaže v nizkih
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emisijah v zrak, vodo in tla, saj Gorenje prakti no nobenega okoljskega elementa
ne obremenjuje ve kot dovoljujejo zakonske norme. O okolju prijazni
naravnanosti pa pri ajo tudi certifikat po standardu ISO 14,001 in certifikati po
EMAS, OHSAS, IPPC dovoljenje … Ob Gorenju in povezanih podjetjih je
pomembna tudi gradbena industrija. Najve je podjetje v tej panogi je Vegrad. Na
podro ju predelave plastike je najve je podjetje Veplas, ki negativno vpliva
predvsem z vonjavami, ima pa ustrezno lokacijo v industrijsko – obrtni coni.
Druga e je v Šaleški dolini še ve obrtno industrijskih obratov, ki pa ne
predstavljajo ve jih okoljskih nevarnosti.
4.3.3. Turizem in rekreacija
Kljub relativno velikim potencialom o širšem razvoju turizma v Velenju in v MO
Velenje še ne moremo govoriti. Posledi no tudi skoraj ni negativnih vplivov na
okolje zaradi te dejavnosti. V ve ji meri so razvile na jezerskih bregovih
rekreacijske dejavnosti. Bogata športna infrastruktura pa omogo a delo
tukajšnjim klubom in športnim društvom, ter daje možnost za organizacijo ve jih
športnih prireditev.
4.3.4. Kmetijstvo
V MO Velenje je ok. 2.700 ha (27 km2) kmetijskih površin, kar predstavlja 32,4 %
celotnega ozemlja MO. Med posameznimi kmetijskimi oz. zemljiškimi
kategorijami prevladujejo travniki in pašniki, ki zavzemajo ve kot 70 %, kme ki
sadovnjaki dobrih 13 % ter njive dobrih 12 % vseh kmetijskih površin. V kmetijski
dejavnosti je zaposleno okoli 1 % delovno aktivnega prebivalstva (slovensko
povpre je je 4 %). iste kmetije so mo no modernizirane, z intenzivno kmetijsko
proizvodnjo. Prevladujejo kmetije do velikosti 5 ha, ki jih je skoraj 67 %, manj kot
10% pa jih ima nad 10 ha. Intenzivna kmetijska na nekaterih obmo jih presega
nosilnost in samo istilno sposobnost kmetijskih površin.
4.3.5. Promet
Skozi Šaleško dolino vodita dve pomembni, medregionalni cestni povezavi. V MO
Velenje je najpomembnejša in ob enem najbolj prometna cesta, ki povezuje Arjo
Vas (kjer je izhod iz slovenskega avtocestnega križa) z Velenjem in naprej s
Koroško. Vzporedno z mejo ob ine Šmartno ob Paki pa poteka osrednja
magistralna povezava proti Zgornji Savinjski dolini. Lokalno cestno omrežje je
gosto, dobro razvito in v ve ini asfaltirano.
Bolj kot sama razširjenost cestnega omrežja je za oceno onesnaženosti zraka ob
prometnicah pomembna gostota prometa na njih. Predvsem gost tovorni promet
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je velik onesnaževalec in mo no vpliva na kakovost zraka ob zelo prometnih
cestah. Cesto Arja vas – Velenje po podatkih iz leta 2007 v povpre ju dnevno
prevozi ve 17.000 vozil, samo od leta 2000 pa je promet na tej cesti narasel
skoraj za 60 %, saj je takrat povpre no na dan po njej vozilo okoli 10.700 vozil.
Najbolj se je pove al prav promet tovornih vozil. Ta odcep je leta 2000 prevozilo
934 lahkih tovornih vozil in tovornjakov brez prikolic, leta 2007 pa 1539. Še bolj
se je relativno pove alo število prikoli arjev, od 225 leta 2000 na 501, leta 2007.
Del tega prometa je namenjen v Velenje, skoraj polovica pa nadaljuje pot proti
Koroški, saj po cesti Velenje - Zg. Doli v povpre ju vozi 7.000 vozil dnevno.
Najbolj obremenjena medmestna povezava je cesta Velenje - Šoštanj (do križiš a
v Pesju proti Letušu) s preko 11.000 vozili dnevno. Tam se del prometa odcepi,
tako da je pred Šoštanjem dnevno na tej cesti okoli 10.000 vozil.
Vsi našteti prometni tokovi potekajo skozi mesto Velenje. Pred izgradnjo dveh
krožiš (v letih 20008 in 2009) se je zaradi križiš promet zlasti v prometnih
konicah zgostil in mo no upo asnil. Omenjeni krožiš i pa v veliki meri pove ujeta
prometno preto nost. Ob zmanjšanju negativnih vplivov na zrak iz drugih
dejavnosti, promet v Velenju postaja poglaviten problem na tem podro ju.
Do leta 2008 je bil lokalni avtobusni promet v Velenju slabo organiziran,
septembra istega leta pa so uvedli redno brezpla no lokalno linijo skozi Velenje,
kjer avtobusi vozijo vsakih 15 minut. Ob tem ostaja tudi avtobusna povezava
Velenja s Šoštanjem in Topolšico. Cilj uvedbe lokalnega avtobusnega prometa je
zmanjšanje onesnaževanja zraka. Gre za manjše, sodobne avtobuse z nizkimi
emisijami.
4.3.6. Razvoj naselij
Za MO Velenje je zna ilen intenziven razvoj naselij po drugi svetovni vojni. Pri
tem prednja i ob insko središ e, ki je leta 1948 štelo manj kot 1863 prebivalcev,
po podatkih z leta 2009 pa 25.975. Najve je število prebivalcev (27.337) so
ugotovili v popisu prebivalstva za leto 1991. Temu primerno se je ve alo tudi
mesto. Prvotno so bila na obmo ju Velenja naselja Šalek, Staro Velenje, Stara vas
in Pesje. Po drugi svetovni vojni so najprej za eli graditi objekte na severni terasi
Pake, po regulaciji tega vodotoka pa so zgradili Novo Velenje v nekdanji poplavni
ravnici. Na zahodu se je izoblikovalo industrijsko obmo je, na severozahodu
Velenje omejuje ugrezninsko obmo je, proti Šaleku in Gorici se je za elo širiti v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v osemdesetih pa od Šaleka proti Hudi
luknji. Ves as se zapolnjujejo zelena obmo ja, ker v MO Velenje primanjkuje
ustreznih površin za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov. Vsa naselja v MO
Velenje so se urbanizirala in vedno v ve ji meri postajajo spalna naselja. Delež
agrarnega prebivalstva se manjša, poglabljajo pa se konflikti med tradicionalno
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kmetijsko funkcijo in urbanizirano bivalno. Število prebivalstva se je pove alo
tudi v ve ini drugih naselij, vendar ne s takšno intenzivnostjo kot v Velenju.
Najve jo rast so zabeležili v Kav ah, Lazah, Vinski Gori in Podkraju. Število
prebivalstva je od leta 1948 upadlo v Plešivcu, Šmartinskih Cirkovcah in
L0patniku.
Obmo je je torej sedanjo podobo dobilo v zadnjih 50 oz. 60 letih. V 50 letih
prejšnjega stoletja so na rti predvidevali mesto z okoli 15.000 prebivalci,
današnja realnost je skoraj 30.000 prebivalcev. Analize in projekcije na
demografskem podro ju kažejo, da se število prebivalcev najverjetneje ne bo
ve alo, spremenila pa se bo starostna struktura prebivalstva (ve anje deleža
starega prebivalstva na ra un mladega in zrelega oz. aktivnega prebivalstva). V
prihodnosti se bosta z izboljšanjem prometnih povezav s sosednjimi obmo ji
(hitro-cestna povezava na V. evropski koridor), razvojem visokošolskih
programov, trgovske ponudbe ipd. dostopnost in privla nost obmo ja zagotovo
pove ala, vendar je kljub temu težko napovedati kako bo to vplivalo na odziv ljudi
in posledi no na število prebivalcev.

4.4. Odzivi
4.4.1. Ob inski predpisi, akti in programi
Zaradi izjemno neugodne situacije na podro ju varstva okolja je ob ina Velenje že
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sprejela vrsto odlokov (glej prilogo). Na
njihovi podlagi so bili izdelani katastri stanja okolja in sanacijski programi. Tako
so kataster onesnaževanja zraka izdelali leta 1991 in leto kasneje sprejeli
Sanacijski program za zrak. Leta 1992 je bil izdelan kataster onesnaženosti voda,
leto kasneje strokovne osnove za Sanacijski program vode ob ine Velenje. Leta
1994 je bil na takratni ob inski skupš ini ta sanacijski program sprejet. Sanacijski
program za tla je bil kot zadnji iz te serije sprejet leta 2003. Vsi našteti dokumenti
se stalno spremljajo in so prešli v okvir Lokalne agende 21 za MO Velenje,
sprejete leta 2004. Na njej temelji tudi ta dokument (OPVO MO Velenje).
4.4.2. Družbeni in gospodarski razvoj
Razvoj na obmo ju ob ine Velenje so usmerjali najmo nejši gospodarski subjekti
v okviru energetike (Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj) in Gorenja.
Po drugi svetovni vojni se je takratna Jugoslavija odlo ila za industrijski razvoj, za
kar je bila potrebna elektri na energija. Velenjski premogovnik je do takrat
stagniral, v petdesetih letih pa se je za el intenziven razvoj. V Šoštanju so zgradili
novo elektrarno, ki je za ela obratovati leta 1956. potrebe po delovni sili
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(predvsem moški) so stalno naraš ale. Z ustanovitvijo Gorenja so bila na voljo
dodatna delovna mesta, ne smemo pa prezreti tudi takrat obstoje e usnjarske
industrije v Šaleški dolini. Hkrati s podjetji so se razvijale tudi terciarne in
kvartarne dejavnosti. Velenje je postalo tudi upravni, šolski kulturni in
zdravstveni center Šaleške doline
Relativno majhna in »klimatsko« zaprta Šaleška dolina je zaradi velikopotezne
proizvodnje energije in proizvodov sredi osemdesetih let zapadla v okoljsko krizo.
Odgovor družbe je bil nastanek okoljevarstvenih gibanj, skrb za okolje v ve jih
podjetjih, ki so bila obenem tudi najve ji onesnaževalci, ustanovitev sekretariata
za okolje in prostor na takratni ob ini Velenje in, nenazadnje, nastanek inštituta
ERICo.
4.4.3. Kakovost urbanega okolja
Glede na dejstvo, da je Velenje mlado mesto, prakti no je velika ve ina stanovanj
mlajša od 50 let, a tudi starejša stanovanja so relativno solidno zgrajena. Zgradbe
starejše od dvajset let so ve inoma premalo izolirane. Za slovenske razmere je
zelo dobro urejena infrastruktura. Na prvo mesto velja postaviti toplovodno
omrežje, na katerega so priklju eno prakti no vsi stanovanjski, industrijski in
drugi objekti na dolinskem dnu, kar zelo ugodno vpliva na kakovost zraka. Enako
je z vodovodom, kanalizacija pa je v obrobnih delih slabše urejena. Na dolinskem
dnu pa so prakti no vsi objekti priklju eni nanjo. Kanalizacija se zaklju i s
Centralno istilno napravo, tako da se ve ina odpadne vode ustrezno pre isti. Na
obmo ju MO Velenje delujeta še dve manjši istilni napravi v Kav ah in Podkraju.
Prometno je Velenje z izjemo tranzitnih cest dobro urejeno. Izdelana je bila
prometna študija, katere ugotovitve in usmeritve se sproti uresni ujejo. V gradnji
so krožiš a, ki bodo promet umirila, hkrati pa pove ala preto nost glavnih
prometnic. Zelene površine so obdelane že v to ki zeleni sistem. Bistveno je, da je
Velenje mesto, zgrajeno v parku, tako da so zelene površine prakti no povsod.
Poleg tega pa je pomembno še rekreacijsko obmo je na bregovih Škalskega in
Velenjskega jezera.
Dokaj dobra je tudi športna in rekreacijska infrastruktura, ki ponuja tako lastno
rekreacijo kot možnost za oglede razli nih športnih prireditev.

5. Vizija okoljskega razvoja in sodelovanje javnosti
Okoljski pritiski in onesnaženo ter degradirano okolje v za etku osemdesetih let
dvajsetega stoletja so v Šaleški dolini spodbudili izoblikovali visoko okoljsko
zavest prebivalcev. Šaleška dolina je bila zibelka ekoloških gibanj v Sloveniji.
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Mo an pritisk slednjih je vplival tudi na odnos energetike in industrije do okolja.
Vodilna podjetja v Šaleški dolini so okoljske izboljšave uresni evala že pred
sprejemom dolo enih zakonskih zahtev, prav tako je takratna ob ina Velenje
orala ledino pri sprejemanju ob inskih odlokov, ki so omejevali onesnaževalce.
MO Velenje je tako lokalna skupnost okoljsko ozaveš enih prebivalcev, ki
zahtevajo urejeno naravno, bivalno in delovno okolje. Skladno z na eli
trajnostnega razvoja usmerjajo razvoj k im u inkovitejšem koriš enju naravnih
neobnovljivih virov in k nadomeš anju le-teh z obnovljivimi. Z okoljem ravnajo
kot dobri gospodarji in ohranjajo dobre pogoje za življenje prihajajo im
generacijam.

6. Prednostni cilji v MO Velenje na podro ju okolja
MO Velenje je skozi razli ne sanacijske in druge programe rešila že velik del
okoljskih problemov. Vseeno pa z okoljem ne smemo biti zadovoljni, e ho emo
napredek.

6.1. Odpadki
Z letom 2010 so odpadke iz MO Velenje za eli transportirati v Celjski regijski
center za ravnanje z odpadki, kar je v skladu z evropskimi direktivami, Zakonom
o varstvu okolja in državnim operativnim programom. Za zmanjšanje prevoznih
stroškov sekundarne surovine lo ujejo že v Velenju. Posodobitev zbirnega centra
za ravnanje z odpadki in izgradnja ostalih objektov v okviru PCERO Velenje na
obmo ju sedanjega komunalnega odlagališ a je pomemben cilj na podro ju
gospodarjenja z odpadki. Ureditveni na rt za center je že sprejet, prav tako so
pripravljeni PGD projekti. Projekt se bo financiral skozi javno-zasebno
partnerstvo.
V MO Velenje je kompostarna že delovala, vendar je bila na obmo ju, ki se je
pogreznilo zaradi izkopavanja premoga. Bodo a bo namenjena predelavi blata
Centralne istilne naprave in je umeš ena v obmo je centra za ravnanje z
odpadki.
Strateški cilj A: Prilagoditi gospodarjenje z odpadki novi tematski
strategiji Evropske Unije(CERO)
Sistemski ukrepi :
SU A1 Uresni evanje Odloka o javno zasebnem partnerstvu na podro ju ravnanja
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z odpadki
SU A2 Sprejetje odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v MO Velenje
SU A3 Informiranje in ozaveš anje javnosti o celovitem gospodarjenju z odpadki,
zlasti o lo enem zbiranju odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki
Operativni cilji:
OC A1 Odvažanje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v CERO Celje
OC A2 Zaprtje in sanacija velenjskega komunalnega odlagališ a
OC A3 Posodobitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki in izgradnja ostalih
objektov v okviru PCERO Velenje
OC A4 Izgradnja kompostarne za blato istilne naprave

6.2. Vode
eprav so rezultati sanacijskega programa za vode odli ni, je potrebnih še vrsta
investicij, da bo to podro je popolnoma urejeno. Potrebna so vlaganja tako v
vodovodni kot v kanalizacijski sistem v prvi vrsti sanacija in dograditev
kanalizacijskega sistema: zadrževalni bazeni.
V obdobju od leta 1995 do 2008 se je Velenjsko jezero mo no evtroficiralo
(pove evanje vsebnosti organskih snovi – hranil), obenem se je pove ala
vsebnost sulfata. Na JZ bregu je bilo v asih odlagališ e nevarnih odpadkov, ki bi
ga bilo v prihodnosti po potrebi smiselno sanirati (mora ostati v evidenci)
Strateški cilj B: Izboljšati gospodarjenje z vodami
Sistemski ukrepi:
SU B1 Uresni evanje Lokalnega operativnega programa odvajanja in iš enja
komunalnih odpadnih voda za obmo je MO Velenje
SU B2 Uresni evanje Operativnega programa za vodooskrbo MO Velenje
SU B3 Program zanesljivega varovanja vodnih virov
SU B4 Študija o razlogih za hitro evtrofikacijo Velenjskega jezera
SU B5 Dolo iti varstvene pasove jezer in njunih pritokov oziroma jezeri in njune
pritoke uvrstiti v prvi razred
SU B6 Ozaveš anje prebivalstva o var evanju z vodo in njenem manjšem
onesnaževanju (zlasti kme kega prebivalstva v pojezerjih)
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Operativni cilji:
OC B1 Posodobitev vodovodnega omrežja
OC B2 Posodobitev kanalizacijskega omrežja, zlasti izgradnja zadrževalnih
bazenov
OC B3 Izgradnja manjkajo e kanalizacije in malih ter individualnih istilnih
naprav in izvajanje programa iš enja greznic
OC B4 Zmanjšanje koli in vode na obmo ju sanacije ugreznin in prepre itev
njihovega nekontroliranega izlivanja v Velenjsko jezero

6.3. Zrak in podnebne spremembe
Najpomembnejši onesnaževalec zraka v MO Velenje postaja promet. Poseben
problem, zna ilen za MO Velenje je širjenje vonjav zaradi zra enja Premogovnika
Velenje in deponije premoga. Ob tem se pojavljajo še emisije vonjav s
komunalnega odlagališ a odpadkov.
V velikem delu MO Velenje so zaradi vro evodnega ogrevanja Velenja in severne
veje plinovoda emisije individualnih kuriš relativno majhne. Za dodatno
izboljšanje na tem podro ju bo pomembna južna veja plinovoda, predvsem pa
jasno za rtana politika ogrevanja posameznih obmo ij. Seveda pa pri tem ne
smemo pozabiti na ustrezno izolacijo bivalnih in drugih objektov, saj se z manjšo
porabo energije zmanjšujejo tudi emisije. Posebno pozornost bo potrebno
nameniti tudi emisijam toplogrednih plinov oz. zmanjševanju le teh.
Strateški cilj C: Varstvo zraka in prilagajanje podnebnim spremembam
Sistemski ukrepi :
SU C1 Sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov za hitro cesto
SU C2 Posodobitev Energetske strategije MOV s poudarkom na u inkoviti rabi
energije in rabi obnovljivih virov energije
SU C3 Pripraviti celovite energetske sistemske rešitve za primestne krajevne
skupnosti (zemeljski plin, ali biomasa ali kogeneracija …)
SU C4 Fisibility študija daljinskega hlajenja v obmo jih strnjene pozidave
SU C5 Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa na ob inski in
medob inski ravni v skladu z že izdelano prometno študijo 2007 in z
vidika uporabe bio in alternativnih goriv
SU C6 Prve meritve in monitoring hrupa ter izdelava karte hrupa
SU C7 Izdelan program menjave obstoje ih svetilk javne razsvetljave
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Operativni cilji:
OC C1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt),
posledi no zmanjšanje cestnega prometa skozi mesto
OC C2 Izgradnja VI. bloka TEŠ (državni projekt), posledi no izboljšanje
kakovosti zraka na obmo ju MOV
OC C3 Monitoring kakovosti zraka in obveš anje javnosti
OC C4 Trajnostno rešiti lokalni promet
OC C5 Zmanjšati (po)rabo energije v objektih
OC C6 Širitev sistema daljinskega hlajenja v hladilnem otoku 01
OC C7 Izgradnja južne veje plinovoda
OC C8 Menjava obstoje ih svetilk javne razsvetljave po sprejetem programu

6.4. Hrup, svetlobno onesnaževanje
Tako kot pri zraku predstavlja najpomembnejšo gonilno silo in posledi no
pritiske promet.
Strateški cilj D: Varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje
Sistemski ukrepi:
SU D1 Sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov za hitro cesto (s poudarkom na
protihrupni zaš iti) – državni projekt
SU D2 Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa na ob inski in
medob inski ravni v skladu z že izdelano prometno študijo 2007 in z
vidika uporabe bio in alternativnih goriv
SU D3 Prve meritve in monitoring hrupa ter izdelava karte hrupa
SU D4 Izdelan program menjave obstoje ih svetilk javne razsvetljave
Operativni cilji:
OC D1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt)
OC D2 Trajnostno rešiti lokalni promet
OC D3 Menjava obstoje ih svetilk javne razsvetljave po sprejetem programu (z
vidika svetlobnega onesnaževanja)
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6.5. Sanacija ugreznin, zelene površine
Kljub dejstvu, da je Velenje že v svoji zasnovi mesto v parku, je potrebno posebno
pozornost nameniti zelenim površinam. Na eni strani gre za rekultivirana
obmo ja ugrezninskega obmo ja, na drugi pa parkovne in druge zelene površine v
mestu. Najve ji projekt te vrste je prenova Son nega parka.
Strateški cilj E: Rekultiviranje poškodovanih površin, ohranjanje
zelenih površin
Sistemski ukrepi:
SU E1 Posodobitev odloka o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom v MOV
SU E2 Izdelati razvojni program zelenih in parkovnih površin
SU E3 Spremeniti status zemljiš glede na ugrezninsko obmo je
Operativni cilji:
OC E1 Sprotna rekultivacija zaradi premogovništva poškodovanih površin in
njihovo vzdrževanje
OC E2 Gradnja garažnih hiš na obmo ju mesta Velenje (ohranjanje zelenih
površin v mestu)
OC E3 Prenova Son nega parka in ohranjanje drugih zelenih površin v mestu
OC E4 Odkup nekaterih parcel gozda posebnega pomena

6.6. Trajnostni razvoj naselij
Velenje je po drugi svetovni vojni dobilo koncept, po katerem se razvija. Gre za
urbanizirano obmo je z dobro razvito infrastrukturo. Druga e je v naseljih na
obrobnih delih ob ine, kjer se je gradnja širila premalo nadzorovano, predvsem je
problemati na razpršena gradnja, zaradi katere je (najve krat naknadno)
opremljanje z infrastrukturo zelo drago in premalo izkoriš eno. V bodo e je zato
potrebno prepre iti nadaljnjo razpršeno gradnjo in zazidavo dovoliti le v
obmo jih z zgrajeno infrastrukturo oziroma zazidalnih conah.
Strateški cilj F: Trajnostni razvoj naselij
Sistemski ukrepi :
SU F1 Izdelava ob inskega prostorskega na rta ob upoštevanju na el
trajnostnega razvoja
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SU F2 Politika usmerjanja gradnje v že urejenih zazidalnih obmo jih
SU F3 Prepre evanje razpršene gradnje
Operativni cilji:
OC F1 Ureditev zazidalnih kompleksov pred za etkom gradnje stavb
OC F2 Izdelava Ob inskih podrobnih prostorskih na rtov

7. Strateški cilji, sistemski in operativni ukrepi
Strateški cilj A: Prilagoditi gospodarjenje z odpadki novi tematski
strategiji Evropske unije (CERO)
Okoljski cilji :
zagotoviti zakonsko usklajeno ter ekološko in ekonomsko uravnovešeno
celovito gospodarjenje z odpadki,
izboljšati u inkovitost sistema lo enega zbiranja odpadkov,
zagotoviti kompostiranje blata !N in bioloških odpadkov,
obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih
odpadkov ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti.
Sistemski ukrepi:
SU A1 Sprejet odlok o javno zasebnem partnerstvu na podro ju ravnanja z
odpadki
SU A2 Novelacija Programa ravnanja z lo eno zbranimi frakcijami na obmo ju
MOV in širjenje infrastrukture
SU A3 Informiranje in osveš anje javnosti o celovitem gospodarjenju z odpadki,
zlasti o lo enem zbiranju odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki
Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

Rok

SU A1 Uresni evanje dolo il odloka
o javno zasebnem partnerstvu na
podro ju ravnanja z odpadki

MO Velenje, ob ini
Šoštanj in Šmartno
ob Paki, KP Velenje,
koncesionar

Stalna
naloga

Ocenjeni
stroški
(EUR)
Stroški
ovrednoteni v
operativnih
ciljih

SU A2 Novelacija Programa
ravnanja z lo eno zbranimi
frakcijami na obmo ju MOV in
širjenje infrastrukture
SU A3 Informiranje in osveš anje
javnosti o celovitem gospodarjenju z
odpadki, zlasti o lo enem zbiranju
odpadkov in ravnanju z nevarnimi
odpadki

Ob ine Velenje,
Šoštanj, Šmartno ob
Paki, KP Velenje,
koncesionar
MO Velenje, Ob ini
Šoštanj in Šmartno
ob Paki, KP Velenje,
koncesionar

Stalna
naloga

20.000 €
v letu 2010

Stalna
naloga

16.000 €
letno

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Operativni cilji:
OC A1 Odvažanje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v CERO Celje
OC A2 Zaprtje in sanacija velenjskega komunalnega odlagališ a
OC A3 Posodobitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki in izgradnja ostalih
objektov v okviru PCERO Velenje
OC A4 Izgradnja kompostarne za blato istilne naprave
OC A1.: Odvažanje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v CERO Celje
Operativni ukrepi OC A1

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC A1.1 Pove anje koli ine
lo eno zbranih frakcij

Koncesionar,
MOV

Stalna
naloga

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

OU OC A1.2 Dograditev
infrastrukture z namenom
doseganja okoljskih ciljev na
podro ju ravnanja z odpadki

Koncesionar,
MOV

Stalna
naloga

Ocena še ni
mogo a

Možni viri
Ob inski
prora un,
koncesionar,
zasebniki,
uporabniki
Ob inski
prora un,
koncesionar,
zasebniki,
uporabniki

OC A2: Zaprtje in sanacija velenjskega komunalnega odlagališ a
Operativni ukrepi OC A2

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC A2.1 Prenehanje odlaganja
odpadkov
OU OC A2.2 Monitoring zaprtega
odlagališ a

MOV, KP Velenje

OU OC A2.3 Sanacija odlagališ a

MOV, KP Velenje

31.12.
2009
Stalna
naloga
(po
odlo bi
ARSO)
Stalna
naloga

MOV, KP Velenje

Ocenjeni
stroški
200.000 €

Možni viri

50.000 €
letno

MOV, KP
Velenje
Ob ine
lastnice

200.000 €
letno

Ob ine
lastnice

OC A3: Posodobitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki in izgradnja ostalih
objektov v okviru PCERO Velenje
Operativni ukrepi OC A3

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC A3.1 Gradbeno dovoljenje

KPV

2009

OU OC A3.2 Gradnja

koncesionar

po
programu

Ocenjeni
stroški
15.000 €

Možni viri

10 mio €

koncesionar

KPV
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OC A4: Izgradnja kompostarne
Operativni ukrepi OC A4

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC A4.1 Kompostarna za blato
istilne naprave – gradbeno
dovoljenje
OU OC A4.2 Kompostarna za blato
istilne naprave - gradnja

Lokalne skupnosti,
KPV

2012

Ocenjeni
stroški
95.000 €

Lokalne skupnosti,
KPV

2015

600.000 €

Možni viri
Lokalne
skupnosti,
uporabniki
Lokalne
skupnosti,
uporabniki

Strateški cilj B: Izboljšati gospodarjenje z vodami
Okoljski cilji :
vsem prebivalcem MO Velenje zagotoviti neopore no pitno vodo,
zmanjšati izgube na cevovodih in s tem zmanjšati potrebe po zajemanju
vode,
zmanjšati porabo pitne vode v gospodinjstvih in pri drugih kon nih
porabnikih,
zajeti komunalne odpadne vode v strnjenih naseljih v celoti,
vzpostaviti iš enje odpadne vode v manjših naseljih in samotnih kmetijah,
izboljšati kakovost Pake in jezer.
Sistemski ukrepi :
SU B1 Uresni evanje Lokalnega operativnega programa odvajanja in iš enja
komunalnih odpadnih voda za obmo je MO Velenje
SU B2 Uresni evanje Operativnega programa za vodooskrbo MO Velenje
SU B3 Študija o razlogih za hitro evtrofikacijo Velenjskega jezera
SU B4 Dolo iti varstvene pasove jezer in njunih pritokov oziroma jezeri in njune
pritoke uvrstiti v prvi razred
SU B5 Ozaveš anje prebivalstva o var evanju z vodo in njenem manjšem
onesnaževanju (zlasti kme kega prebivalstva v pojezerjih)
Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

Rok

Ocenjeni
stroški
(EUR)

Viri financiranja

SU B1 Uresni evanje Nacionalnega
operativnega programa oskrbe s
pitno vodo na obmo ju MO Velenje
SU B2 Uresni evanje Lokalnega
operativnega programa odvajanja in
iš enja komunalnih odpadnih voda
za obmo je MO Velenje
SU B3 Študija o razlogih za hitro
evtrofikacijo Velenjskega jezera
SU B4 Dolo iti varstvene pasove
jezer in njunih pritokov oziroma

KP Velenje, MOV

2020

35,7 mio €

Sredstva EU, RS,
MOV

KP Velenje, MOV

2020

21 mio €

RS, KP Velenje

MOV, PV, TEŠ

2011

50.000 €

MOV, PV, TEŠ

ARSO, MOV

2011

10.000 €

ARSO, MOV
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jezeri in njune pritoke uvrstiti v prvi
razred
SU B5 Ozaveš anje prebivalstva o
var evanju z vodo in njenem
manjšem onesnaževanju (zlasti
kme kega prebivalstva v pojezerjih)

KPV, MOV

Stalna
naloga
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MOV

10.000 €
letno

Operativni cilji:
OC B1 Posodobitev vodovodnega omrežja
OC B2 Posodobitev kanalizacijskega omrežja, zlasti izgradnja zadrževalnih bazenov
OC B3 Izgradnja manjkajo e kanalizacije in malih ter individualnih istilnih
naprav in izvajanje programa iš enja greznic
OC B4 Zmanjšanje koli in vode na obmo ju sanacije ugreznin in prepre itev
njihovega nekontroliranega izlivanja v Velenjsko jezero
OC B1 Posodobitev vodovodnega omrežja
Operativni ukrepi OC B1

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC B1.1 Rekonstrukcija
vodovoda Ljubija in istilne
naprave za pitno vodo Grmov Vrh
OU OC B1.2 Rekonstrukcija
primarnega omrežja v zgornjem
toku Pake in izgradnja istilne
naprave za pitno vodo !ujež
OU OC B1.3 Izgradnja !N Mazej in
izgradnja primarnega vodovoda
severna veja
OU OC Druge novogradnje in
sistem daljinskega nadzora

KPV, MOV, RS, EU

2013

Ocenjeni
stroški
14,5 mio €

KPV, MOV, RS, EU

2012

6,3 mio €

KPV, MOV, RS, EU

2012

3,1 mio €

KPV, MOV, RS, EU

2013

16 mio €

Možni viri
Sredstva
EU, RS, KP
Velenje
Sredstva
EU, RS, KP
Velenje
Sredstva
EU, RS, KP
Velenje
Sredstva
EU, RS, KP
Velenje

OC B2 Posodobitev kanalizacijskega omrežja
Operativni ukrepi OC B2

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC B2.1 Izgradnja zadrževalnih
bazenov na centralnem kolektorju
OU OC B2.2 Dograditev
kanalizacije na obmo jih
aglomeracij obveznega opremljanja
OU OC B2.3 Obnova netesne
kanalizacije v Velenju

KPV, MOV, RS, EU

2013

Ocenjeni
stroški
5 mio €

Možni viri

KPV, MOV, RS, EU

2014

5 mio €

RS, KP
Velenje,
RS, KPV,

KPV, MOV

2020

12 mio €

KPV, MOV
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OC B3 Izgradnja malih ter individualnih istilnih naprav na obmo jih, kjer ne bo
javne kanalizacije ter postavitev javne službe prevzema in obdelave grezni nih
goš ter blata iz malih K N
Operativni ukrepi OC B3

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC B3.1 Male istilne naprave
in kanalizacija
OU OC B3.2 Individualne N do 50
PE

KPV,
uporabniki
Uporabniki

2017

Ocenjeni
stroški
2 mio €

2017

4,4 mio €

MOV,

Možni viri
KPV, MOV,
uporabniki
Uporabniki,
MOV

OC B4 Zmanjšanje koli in vode na obmo ju sanacije ugreznin in prepre itev
njihovega nekontroliranega izlivanja v Velenjsko jezero
Operativni ukrepi OC B4

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC B4.1 Pove evanje obsega
suhega transporta stabilizata na
podro je sanacije ugreznin

Termoelektrarna
Šoštanj,
Premogovnik
Velenje
Premogovnik
Velenje

OU OC B4.2 iš enje jamske vode
in njen izpust v Pako

Možni viri

Stalna
naloga

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

Stalna
naloga

Ocena še ni
mogo a

PV

TEŠ

Strateški cilj C: Varstvo zraka in prilagajanje podnebnim spremembam
Okoljski cilji :
izboljšati kakovost zraka ob prometnicah,
nadaljnje zmanjševanje emisij v zrak zaradi proizvodnje elektri ne in
toplotne energije v TEŠ (dolgoro no zagotavljanje vira toplovodnega
ogrevanja),
zmanjšati emisije onesnaževal iz individualnih kuriš ih v manjših naseljih,
ožjih dolinah,
racionalna raba energije.
Sistemski ukrepi:
SU C1 Izdelava prostorskih aktov za hitro cesto
SU C2 Posodobitev Energetske strategije MOV s poudarkom na u inkoviti rabi
energije in rabi obnovljivih virov energije
SU C3 Pripraviti celovite energetske sistemske rešitve za primestne krajevne
skupnosti (zemeljski plin, biomasa, kogeneracija …)
SU C4 Fisibility študija daljinskega hlajenja v obmo jih strnjene pozidave
SU C5 Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa na ob inski in
medob inski ravni v skladu z že izdelano prometno študijo 2007 in z
vidika uporabe bio in alternativnih goriv
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Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

SU C1 Izdelava prostorskih aktov
za hitro cesto
SU C2 Posodobitev Energetske
strategije MOV s poudarkom na
u inkoviti rabi energije in rabi
obnovljivih virov energije
SU C3 Pripraviti celovite
energetske sistemske rešitve za
primestne krajevne skupnosti
(zemeljski
plin,
biomasa,
kogeneracija …)
SU
C4
Fisibility
študija
daljinskega hlajenja v obmo jih
strnjene pozidave
SU C5 Izdelava strokovnih
podlag za urejanje javnega
prometa
na
ob inski
in
medob inski ravni v skladu z že
izdelano prometno študijo 2007
in z vidika uporabe bio in
alternativnih goriv

RS
MOV

Rok
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Ocenjeni
stroški
(EUR)

Viri
financiranja
RS

2014

50.000 €

MOV

MOV

56.000 €

MOV

MOV

23.000 €

MOV

MOV

Operativni cilji:
OC C1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt),
posledi no zmanjšanje prometa skozi mesto
OC C2 Trajnostno rešiti lokalni promet
OC C3 Monitoring kakovosti zraka in obveš anje javnosti
OC C4 Zmanjšati (po)rabo energije v objektih v lasti MOV
OC C5 Širitev sistema daljinskega hlajenja v hladilnem otoku 01
OC C6 Izgradnja južne veje plinovoda
OC C1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt)
Operativni ukrepi OC C1

Nosilci, partnerji

Izgradnja hitre ceste

RS

Rok

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

Možni viri

Ocenjeni
stroški
48.300
€/mes
Ocena še ni
mogo a

Možni viri

RS

OC C2 Trajnostno rešiti lokalni promet
Operativni ukrepi OC C2

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC C2.1 Poskusno brezpla no
delovanje
OU OC C2.2 Stalna rešitev za javni
prevoz

MOV

Sept
2009
Stalna
naloga

MOV, uporabniki

MOV,
uporabniki
MOV,
uporabniki
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OC C3 Monitoring kakovosti zraka in obveš anje javnosti
Operativni ukrepi OC C3

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC C3.1 Monitoring

TEŠ, MOV

Stalna
naloga

OU OC C3.2 Obveš anje javnosti

MOV

Stalna
naloga

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a
10.000 €
letno

Možni viri

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a
Ocena še ni
mogo a

Možni viri

Ocena še ni
mogo a

MOV

TEŠ, MOV
MOV

OC C4 Zmanjšati (po)rabo energije v objektih v lasti MOV
Operativni ukrepi OC C4

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC C4.1 Hlajenje s toploto

MOV

2015

OU OC C4.2 Dodatna toplotna
izolacija in menjava stavbnega
pohištva
OU OC C4.3 Var evalni ukrepi
(dolo itev temperaturnih režimov)

MOV

2015

MOV

Stalna
naloga

MOV
MOV

OC C5 Širitev sistema daljinskega hlajenja v hladilnem otoku 01
Operativni ukrepi OC C5

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC C5.1 Hlajenje stavb v lasti
MO Velenje
OU OC C5.2 Hlajenje drugih stavb
v otoku 01

KP Velenje, MOV

2010

Lastniki
in
uporabniki stavb v
hlad. Otoku 01

Ocenjeni
stroški
300.000 €

Možni viri

Ocena še ni
mogo a

Lastniki in
uporabniki

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a
Glede na
tehni no
dokumentacijo

Možni viri

MOV

OC C6 Izgradnja južne veje plinovoda
Operativni ukrepi OC C6

Nosilci, partnerji

OU OC C6.1 Tehni na in gradbena
dokumentacija

Ponudnik storitev

OU OC C6.2 Gradnja

Ponudnik storitev

Rok

Ponudnik
storitev
Ponudnik
storitev

Strateški cilj D: Varstvo pred hrupom, svetlobno onesnaževanje
Okoljski cilji:
znižati raven hrupa zaradi prometa,
racionalna raba energije.
Sistemski ukrepi:
SU D1 Izdelava prostorskih aktov za hitro cesto
SU D2 Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa na ob inski in
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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medob inski ravni v skladu z že izdelano prometno študijo 2007 in z
vidika uporabe bio in alternativnih goriv
SU D3 Prve meritve in monitoring hrupa ter izdelava karte hrupa
SU D4 Izdelan program menjave obstoje ih svetilk javne razsvetljave
Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

Rok

Ocenjeni
stroški
(EUR)

Viri financiranja

SU D1 Izdelava prostorskih aktov za
hitro cesto

RS

2012

RS

SU D2 Izdelava strokovnih podlag
za urejanje javnega prometa na
ob inski in medob inski ravni v
skladu z že izdelano prometno
študijo 2007 in z vidika uporabe bio
in alternativnih goriv
SU D3 Prve meritve in monitoring
hrupa ter izdelava karte hrupa
SU D4 Izdelan program menjave
obstoje ih svetilk javne razsvetljave

MOV

Ocena še
ni mogo a
Ocena še
ni mogo a

MOV

2011

MOV, Elektro Celje

MOV

20.000 €

MOV

Ocena še
ni mogo a

MOV, Elektro
Celje

Operativni cilji:
OC D1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt)
OC D2 Trajnostno rešiti lokalni promet
OC D3 Menjava obstoje ih svetilk po sprejetem programu (z vidika svetlobnega
onesnaževanja)
OC D1 Izgradnja obvoznice – hitre ceste skozi Šaleško dolino (državni projekt)
Operativni ukrepi OC D1

Nosilci, partnerji

Izgradnja hitre ceste

RS

Rok

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

Možni viri

Ocenjeni
stroški
48.300/mes

Možni viri

RS

OC D2 Trajnostno rešiti lokalni promet
Operativni ukrepi OC D2

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC D2.1 Projekt »Lokalc« avtobusni prevozi
OU OC D2.2 Stalna rešitev za javni
prevoz

MOV

Sept
2009
Stalna
naloga

MOV, uporabniki

Ocena še ni
mogo a

MOV,
uporabniki
MOV,
uporabniki

OC D3 Menjava obstoje ih svetilk po sprejetem programu (z vidika var evanja z
energijo in svetlobnega onesnaževanja)
Operativni ukrepi OC D3

Nosilci, partnerji

OU OC D3.1 Menjava po na rtu

MOV, Elektro Celje

Rok

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

Možni viri
MOV,
Elektro
Celje
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Strateški cilj E: Rekultiviranje poškodovanih površin, ohranjanje in
vzdrževanje zelenih površin
Okoljski cilji:
izboljševati kakovost bivanja za prebivalce MO Velenje,
ohranjati in pove evati biotsko pestrost na rekultiviranih obmo jih,
pridobivanje površin za prosto asne in rekreacijske dejavnosti
Sistemski ukrepi:
SU E1 Posodobitev odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOV
SU E2 Izdelati razvojni program zelenih in parkovnih površin
Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

Rok

Ocenjeni
stroški
(EUR)

Viri financiranja

SU E1 Posodobitev odloka o
razglasitvi gozdov s posebnim
namenom v MOV
SU E2 Izdelati razvojni program
zelenih in parkovnih površin na
podlagi katastra

MOV, ZGS

2011

5.000 €

MOV, ZGS

MOV, koncesionar

2012

30.000 €

MOV

Operativni cilji:
OC E1 Sprotna rekultivacija zaradi premogovništva poškodovanih površin in
njihovo vzdrževanje
OC E2 Gradnja garažnih hiš v mestu Velenje (ohranjanje zelenih površin v
mestu)
OC E3 Prenova Son nega parka in ohranjanje drugih zelenih površin v mestu

OC E1 Sprotna rekultivacija zaradi premogovništva poškodovanih površin in
njihovo vzdrževanje
Operativni ukrepi OC E1

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC E1.1 Rekultiviranje
poškodovanih površin
Rekultiviranje ugreznin z
elektrofiltrskim pepelom in
produkti razžveplanja
OU OC E1.2 Vzdrževanje
rekultiviranih površin

Premogovnik
Velenje
Premogovnik
Velenje, TEŠ

Stalno

Premogovnik
Velenje

Stalno

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Ocenjeni
stroški
200.000 €
letno
200.000 €
letno

Možni viri

100.000 €
letno

Rudarske
škode

Rudarske
škode
Premogovnik
Velenje, TEŠ
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OC E2 Gradnja parkiriš in garažnih hiš v mestu Velenje
(ohranjanje zelenih površin v mestu)
Operativni ukrepi OC E2

Nosilci, partnerji

OU OC E2.1 Garažne hiše

Javno-zasebno
partnerstvo

Rok

Ocenjeni
stroški
Ocena še ni
mogo a

Možni viri
javnozasebno
partnerstvo

OC E3 Prenova Son nega parka, ohranjanje in vzdrževanje drugih zelenih površin
v mestu
Operativni ukrepi OC D3

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC E3.1 Prenova Son nega
parka
OU OC E3.2 Vzdrževanje zelenih
površin

MOV, koncesionar

2010

Javno-zasebno
partnerstvo

Stalna
naloga

Ocenjeni
stroški
1.000.000 €
500.000 €

Možni viri
MOV,
sredstva EU
MOV

Strateški cilj F: Trajnostni razvoj naselij
Okoljski cilji:
izboljševati kakovost bivanja za prebivalce MO Velenje,
ohranjanje zelenih površin,
omejevanje širjenja naselij,
boljši izkoristek infrastrukture,
sanacija posameznih delov naselij,
izboljšanje videza naselij.
Sistemski ukrepi:
SU F1 Izdelava ob inskega prostorskega na rta po na elih trajnostnega razvoja
SU F2 Politika usmerjanja gradnje v že urejenih zazidalnih obmo jih
SU F3 Prepre evanje razpršene gradnje
Sistemski ukrepi

Nosilci in partnerji

Rok

Ocenjeni
stroški
(EUR)

Viri financiranja

SU F1 Izdelava ob inskega
prostorskega na rta

MOV

Stalna
naloga

60.000 €
letno

MOV

SU F2 Politika usmerjanja gradnje v
že urejenih zazidalnih obmo jih

MOV

Stalna
naloga

MOV

SU F3 Prepre evanje razpršene
gradnje

MOV

Stalna
naloga

Ocena še
ni mogo a
Ocena še
ni mogo a

MOV
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Operativni cilji:
OC F1 Ureditev zazidalnih kompleksov pred za etkom gradnje objektov
OC F2 Gradnja objektov
OC F1 Ureditev zazidalnih kompleksov pred za etkom gradnje objektov
Operativni ukrepi OC F1

Nosilci, partnerji

Rok

OU OC F 1.1 Izdelava prostorskih
izvedbenih aktov
OU OC F 1.2 Gradnja komunalne
infrastrukture

MOV, investitorji

Stalna
naloga
Stalna
naloga

MOV, investitorji

Ocenjeni
stroški
70.000 €
Ocena še ni
mogo a

Možni viri
MOV,
investitorji
MOV,
investitorji

OC F2 Gradnja objektov
OU OC F 2.1. Gradnja objektov

Investitorji

Stalna
naloga

Ocena še ni
mogo a

Investitorji

8. Evalvacija OPVO za MO Velenje
8.1. Odpadki
Koli ina odpadkov (volumen in masa)
Koli ina odpadkov na prebivalca
Število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico lo enih frakcij
Število frakcij, ki se lo eno zbirajo na izvoru v zbiralnicah lo enih frakcij in
v zbirnih centrih
Dostopnost do zbiralnic lo enih frakcij in zbirnih centrov
Koli ine posameznih lo eno zbranih frakcij na prebivalca
Delež lo eno zbranih frakcij glede na celotno koli ino odpadkov
Delež snovne izrabe lo eno zbranih frakcij
Delež masne izrabe ostanka odpadkov
Koli ina zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Število hišnih kompostnikov
Kakovost podtalnic v okolici odlagališ (periodi no spremljanje)
Število divjih odlagališ odpadkov na VVO (periodi no spremljanje)
Kakovost odpadnih izcednih vod
Ozaveš evalne akcije za uporabnike

8.2. Podtalna voda
Delež prebivalcev priklju enih na javno vodovodno omrežje
Znižanje deleža vodovodnih izgub
Kakovost površinskih vodotokov
Kakovost podtalnice
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Kakovost pitne vode
Število kmetovalcev

8.3. Zrak in podnebne spremembe
Pogostost prekora itev mejnih vrednosti dolo enih parametrov
Število priklju enih na plinovod
Število objektov z neprimerno izolacijo
Poraba elektri ne energije gospodinjstvo/leto
Letna poraba energije v ob inskih in javnih stavbah
Delež energije pridobljen iz obnovljivih virov energije

8.4. Hrup, svetlobno onesnaževanje
Ocenjeno število ljudi, ki so izpostavljeni vrednostim hrupa Ldvn, ki so
višje od 55 dbA
Število neustreznih svetilk javne razsvetljave

8.5. Zelene površine
Delež zelenih površin
Število objektov naravne dediš ine
Število ozna enih objektov naravne dediš ine

8.6. Promet
Povpre no dnevno število uporabnikov javnega potniškega prometa
Povpre no dnevno število voženj s kolesi (prometna študija)
Dolžina in povezanost kolesarskih povezav
Povpre no dnevno število opravljenih poti s peša enjem (prometna
študija)
Urejenost in prehodnost poti za pešce (vklju no s križiš i)
Velikost cone za pešce
Povpre no dnevno število voženj z avtomobili (prometna študija)
Število parkiriš
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9. Sklep
V OPVO za MO Velenje so podane smernice, osnovni projekti in tudi operativni
ukrepi za okoljski razvoja mesta Velenje in vseh drugih naselij. Ugotavljamo, da
so veliki napori ob inske uprave, državnih ustanov in podjetij obrodili sadove, saj
se je kakovost okolja v MO Velenje v zadnjih dveh desetletjih izrazito izboljšala. V
programu smo se osredoto ili na pet strateških ciljev, katerih uresni itev
na rtujemo v naslednjem petletnem obdobju. Pri ve ini ukrepov gre za
kontinuiteto, saj je MO Velenje doslej sprejela sanacijske programe za zrak, vode
in tla, ki jih je združila v Lokalno Agendo 21. Sredstva ob inskega prora una še
zdale niso dovolj za uresni itev vseh ciljev. Toda dosedanje izkušnje kažejo, da je
z dobrimi programi mogo e zagotoviti sofinanciranje iz državnega prora una,
kakor tudi iz skladov EU. Pri akujemo, da se bo vrsta projektov financirala z
naslova javno zasebnega partnerstva. Natan ne številke o vrednosti programa ni
mogo e dolo iti. Velik del projektov je ocenjen zgolj na podlagi predra unov,
nekateri so samo identificirani in je njihova cena še popolnoma neznana, dolo eni
projekti pa so stalni.
Glede na naše pretekle izkušnje se zavedamo, kako je za kakovost življenja
prebivalcev pomembna kakovost okolja. Okolje je eden najpomembnejših
elementov za razvoj MO Velenje in temu primerno z njim tudi ravnamo. Pri
pripravi ob inskega programa so sodelovala tudi podjetja, ki na tem obmo ju
delujejo in tudi dosedanjih dobrih rezultatov brez sodelovanja med ob insko in
državno upravo, podjetji, ustanovami in posamezniki ne bi bilo.
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2.

Transparenti so objekti za oglaševanje iz plastificiranega
platna oz. podobnega lahkega materiala, običajno obešeni
nad cestišče.

3.

Plakatni panoji so objekti za oglaševanje, namenjeni
prikazovanju različnih tiskanih oglasnih sporočil.

4.

Svetlobne vitrine so osvetljeni reklamni panoji, kjer so
oglasna sporočila zaščitena s steklom.

5.

Veliki plakatni panoji (jumbo panoji) so objekti za
oglaševanje s plakati večjih dimenzij, običajno sestavljeni
iz več delov.

6.

1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Velenje
(v nadaljevanju: MOV) ureja dejavnost oglaševanja kot
gospodarska dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in
oglaševanje za potrebe promocije mesta, oglaševanje za
potrebe volilne in referendumske kampanje, oglaševanje pod
posebnimi pogoji ter usmerjevalni sistem turistične in druge
obvestilne signalizacije.

Vrtilni plakatni panoji (vrtilni jumbo panoji) so objekti za
oglaševanje s plakati nadstandardne velikosti, kjer se
zaradi boljšega izkoristka oglaševalne lokacije izmenjuje
več tiskanih oglasnih sporočil.

7.

Oglasni video panoji so objekti za oglaševanje, namenjeni
boljšemu izkoristku plakatnih mest z uporabo video
tehnologij.

8.

(2) S tem odlokom se opredeljujejo tudi vrste objektov za
oglaševanje, postopki za določanje lokacij za oglaševanje,
pridobivanje pravice za postavitev objektov za oglaševanje na
lokacijah za oglaševanje, obveznosti izvajalcev oglaševanja,
prepovedi, nadzor in sankcije.

Fasadne poslikave so lahko izdelane direktno na fasado
ali so nanjo obešene kot transparent.

9.

Reklamno - označevalni stebri so objekti za oglaševanje,
namenjeni označevanju poslovnih subjektov in objektov.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08 in 79/09),
8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07-ZPolS-D in 105/08 Odl.US), 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US in 57/08), 3., 5., 17. in 49. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, 17/08, 21/08, 76/08-ZIKS-1C, 108/09
in 109/09 Odl.US), 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 32. seji, dne
29. 6. 2010 sprejel naslednji

ODLOK
o oglaševanju v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. VRSTE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE IN POGOJI ZA
NJIHOVO POSTAVITEV
2. člen
(1) V MOV je oglaševanje dovoljeno na nepremičnih in premičnih
vrstah objektov za oglaševanje.
(2) Nepremične vrste objektov za oglaševanje so:
1. table na drogovih javne razsvetljave,
2. transparenti,
3. plakatni panoji,
4. svetlobne vitrine,
5. veliki plakatni panoji (jumbo panoji),
6. vrtilni plakatni panoji (vrtilni jumbo panoji),
7. oglasni video panoji,
8. fasadne poslikave,
9. reklamno - označevalni stebri,
10. drogovi za oglaševalne zastave,
11. drugi nepremični objekti za oglaševanje.
(3) Premične vrste objektov za oglaševanje so:
1. prenosni oglaševalni panoji,
2. premični paneli na vozilih,
3. akustične oglaševalne naprave,
4. drugi premični objekti za oglaševanje.
3. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo
naslednje:
1.

Table na drogovih javne razsvetljave so objekti za
oglaševanje, nameščeni na drogove javne razsvetljave.

10. Drogovi za oglaševalne zastave so nosilni objekti za
oglaševalne zastave, ki so iz platna oziroma podobnega
lahkega materiala, obešene na drog, ki ne sme presegati
višine stebrov javne razsvetljave.
11. Prenosni oglaševalni panoji so prenosni, običajno
dvostranski objekti za oglaševanje, brez temeljenja.
12. Premični paneli na vozilih so poslikave na vozilih v prometu,
razen na vozilih v prometu, za katere so oznake predpisane
z zakonom.
13. Akustične oglaševalne naprave so naprave za ojačanje
govora v premični ali statični izvedbi.
14. Drugi premični in nepremični objekti za oglaševanje so
netipični objekti za oglaševanje, kot so: gradbiščne zavese,
talne poslikave, svetlobni napisi, napisi na športnih objektih,
oglasni panoji na ljudeh in podobno.
15. Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg,
tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica,
rekreacijska površina in podobna površina.
(2) Objekti za oglaševanje se lahko postavijo na podlagi
veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve objektov.
4. člen
Objekte za oglaševanje je dovoljeno postaviti oziroma
uporabljati pod naslednjimi pogoji:
1.

Table na drogovih javne razsvetljave so v velikosti največ 2
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m2. Sporočilo je lahko obojestransko vidno.

III. OGLAŠEVANJE KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST

2.

Transparenti, ki so običajno obešeni nad cestišče, morajo
ustrezati predpisom o postavljanju objektov za obveščanje
in oglaševanje ob cestah ter predpisom o graditvi
objektov.

3.

Plakatni pano je lahko velik največ 1,5 x 2,5 m in predstavlja
modul različnim izvedbam oglaševalnih otokov (dva, tri,
štiri stranski, zaporedni in podobno). Na plakatnem panoju
je lahko eno ali več oglasnih sporočil.

5. člen
(1) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost je pridobitna
dejavnost, ki jo opravljajo pravne osebe, samostojni podjetniki
posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost
(v nadaljevanju: izvajalci oglaševanja), ki so registrirani za to
dejavnost in ki preko vrst objektov za oglaševanje, določenih v
drugem in tretjem odstavku 2. člena tega odloka, posredujejo
sporočila svojih naročnikov širši javnosti.

4.

Svetlobne vitrine so lahko velike največ 3 m2, pri čemer
obojestransko oglaševanje pomeni dvojno vitrino.

(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost je možno opravljati
le na nepremičninah, vpisanih v Seznam lokacij oglaševalnih
mest (v nadaljevanju: seznam lokacij), ki ga vodi urad MOV,
pristojen za prostor (v nadaljevanju: pristojni urad).

5.

Veliki plakatni panoji (jumbo panoji) so lahko veliki do 15
m2. Obojestranski panoji se smatrajo kot dvojne oglasne
površine.

IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE

6.

Vrtilni plakatni panoji (vrtilni jumbo panoji) so lahko veliki
do 18 m2. Posamični plakati na vrtilnem mehanizmu se
smatrajo kot 50% polne oglasne površine velikih plakatov.

7.

Oglasni video panoji nimajo predpisanih dimenzij.

8.

Fasadne poslikave nimajo predpisanih dimenzij.

9.

Reklamno - označevalni stebri so lahko postavljeni največ
20 m od označenega poslovnega, izobraževalnega in
drugega objekta, ki ga steber označuje. Največje mere
stebra so 2 x 0,5 x 5 m.

10. Drogovi za oglaševalne zastave ne smejo presegati višine
stebrov javne razsvetljave. Največja dovoljena dimenzija
platna zastave je 2 x 5 m.
11. Prenosni oglaševalni panoji so panoji, katerih največja
dovoljena enostranska oglasna površina je 2 m2 in jih je
mogoče uporabljati s pridobitvijo soglasja komisije iz 9.
člena tega odloka.
12. Premični paneli na vozilih so predmet plačila občinske
takse, skladno z odlokom o občinskih taksah v MOV, v
primeru, ko se prek oglasnih sporočil na vozilih ali prikolicah
ne oglašuje dejavnosti, blaga ali storitev lastnika vozila in
gre za uporabo javnih površin. Uporabljati jih je mogoče s
pridobitvijo soglasja komisije iz drugega odstavka 9. člena
tega odloka.
13. Akustične oglaševalne naprave je mogoče uporabljati s
pridobitvijo soglasja komisije iz drugega odstavka 9. člena
tega odloka.
14. Druge premične in nepremične objekte za oglaševanje
(gradbiščne zavese, talne poslikave, svetlobni napisi na
objektih, napisi na športnih objektih, oglasni panoji na
ljudeh in podobno) je možno postaviti oziroma uporabljati
le s soglasjem komisije iz drugega odstavka 9. člena tega
odloka.
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6. člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev lastne
dejavnosti, aktivnosti, storitev ali blaga izvajalcev oglaševanja
ali posameznikov, izključno na nepremičninah, na katerih imajo
lastninsko ali kakšno drugo stvarno ali obligacijsko pravico in
na katerih opravljajo registrirano dejavnost.
(2) Oglasna površina oglaševanja za lastne potrebe je lahko
velika največ 2 m2, razen kadar gre za oglaševanje investitorja
ali izvajalca gradnje na gradbiščih. Za večje oglasne površine
je potrebno izvesti postopek določanja nove lokacije za
oglaševanje, kot je opredeljen v 10. členu tega odloka.
7. člen
(1) Oglaševanje za potrebe promocije mesta in prireditev,
katerih organizator ali soorganizator je MOV oziroma ožji deli
občine ter oglaševanje dobrodelnih in neprofitnih prireditev je
dovoljeno na nepremičninah iz seznama lokacij, ob predhodnem
soglasju pristojnega urada.
(2) V primeru, ko se oglaševanje iz prvega odstavka tega člena
izvaja na nepremičninah iz seznama lokacij, na katerih MOV
nima lastninske pravice ali MOV ni imetnik pravice upravljanja,
je vlogi za pridobitev soglasja potrebno priložiti pisno soglasje
lastnika nepremičnine.
V.
OGLAŠEVANJE
ZA
POTREBE
REFERENDUMSKE KAMPANJE

VOLILNE

IN

8. člen
(1) Nameščanje plakatov z oglaševalnimi vsebinami za volilno
in referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je
dovoljeno na lokacijah za oglaševanje, ki jih določi MOV in so
vključene v seznam lokacij.
(2) MOV mora brezplačno, tudi brez plačila občinske takse,
zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske
kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov
na lokacijah za oglaševanje, navedenih v prvem odstavku tega
člena.
(3) Pristojni urad lahko določi tudi dodatne lokacije objektov
za oglaševanje začasne narave, ki so organizatorjem volilne
in referendumske kampanje na razpolago v času volilne in
referendumske kampanje, in sicer pod pogoji, določenimi v
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aktu, ki ga sprejme župan.
(4) MOV mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na
volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu
javno objaviti pogoje za pridobitev pravice oglaševanja na
lokacijah iz prejšnjih odstavkov tega člena.
VI. OGLAŠEVANJE POD POSEBNIMI POGOJI
9. člen
(1) Med oglaševanje pod posebnimi pogoji sodijo:
fasadne poslikave,
premične vrste objektov za oglaševanje iz tretjega odstavka
2. člena tega odloka,
druge nepremične vrste objektov za oglaševanje iz enajste
točke drugega odstavka 2. člena tega odloka,
kratkotrajno oglaševanje v trajanju največ 20 dni, ki ne sodi
v sklop prvega odstavka 7. člena tega odloka in ga izvajajo
društva, klubi in dobrodelne organizacije ter ožji deli občine
za promocijo lastnih aktivnosti ali drugih izjemnih dogodkov
na nepremičninah iz seznama lokacij.
(2) Za izvedbo oglaševanja pod posebnimi pogoji je potrebno
pridobiti soglasje komisije MOV za oglaševanje, ki deluje v
sklopu pristojnega urada, šteje najmanj pet članov in jo s
sklepom imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
VII. DOLOČANJE LOKACIJ ZA OGLAŠEVANJE
10. člen
(1) Lokacije za oglaševanje določi pristojni urad na osnovi
urbanističnih, okoljskih in prometnih kriterijev, ki so:
prostorska ustreznost postavitve,
zaščita pogledov na pomembne mestne prostore in
objekte,
zaščita celovitega izgleda objektov,
gostota postavitve objektov za oglaševanje na prostorsko
enoto (cesta, trg, območje in podobno),
preglednost in ustreznost s stališča prometne varnosti.
(2) Lokacije za oglaševanje vodi v seznamu lokacij pristojni
urad, ne glede na lastništvo nepremičnine.
(3) Vpis nove lokacije za oglaševanje v seznam lokacij, se
lahko izvede na podlagi vloge, ki ji mora biti priloženo dokazilo
o lastništvu nepremičnine oziroma pisno soglasje lastnika
nepremičnine ter prikaz postavitve predvidenega objekta za
oglaševanje z opisom in navedbo tehničnih podatkov.
(4) O vlogi odloči komisija v roku petnajst dni od dneva prejema
popolne vloge. Vloga za vpis nove lokacije za oglaševanje v
seznam lokacij se lahko na osnovi neizpolnjevanja enega ali
več kriterijev iz prvega odstavka tega člena, zavrne.
VIII. PRIDOBIVANJE PRAVICE ZA POSTAVITEV OBJEKTOV
ZA OGLAŠEVANJE NA LOKACIJAH ZA OGLAŠEVANJE
1. Splošne določbe
11. člen
Pravico za postavitev objektov za oglaševanje na nepremičninah
iz seznama lokacij pridobi izvajalec oglaševanja:
na podlagi ene od metod ravnanja, opredeljenih v zakonu, ki
ureja stvarno premoženje občin, kadar gre za oglaševanje
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na nepremičninah v lasti MOV ali
na podlagi soglasja, izdanega s strani MOV, kadar gre
za nepremičnine, na katerih je MOV imetnik pravice
upravljanja.

12. člen
Gradnja in rekonstrukcija objektov za oglaševanje ter
postavljanje kakršnihkoli drugih objektov za oglaševanje v
varovalnem pasu občinskih cest sta dovoljeni le s soglasjem
pristojnega soglasodajalca.
2. Pridobivanje pravice za postavitev objektov za oglaševanje
na nepremičninah v lasti MOV
13. člen
(1) Pravico za postavitev objektov za oglaševanje in opravljanje
dejavnosti oglaševanja na lokacijah iz seznama lokacij, na
nepremičninah ki so v lasti MOV, pridobi izvajalec oglaševanja
na podlagi ene od metod ravnanja, opredeljenih v zakonu,
ki ureja stvarno premoženje občin, za obdobje petih let z
možnostjo podaljšanja.
(2) Postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem se
praviloma izvede z javnim zbiranjem ponudb, saj se tako
pričakuje ugodnejši učinek ravnanja.
14. člen
(1) Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija iz drugega
odstavka 9. člena tega odloka.
(2) Komisija pripravi besedilo javnega zbiranja ponudb, skladno
z veljavno zakonodajo.
(3) Javno zbiranje ponudb mora biti objavljeno v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradnih spletnih straneh MOV.
Objava mora vsebovati:
ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb;
navedbo vrst objektov za oglaševanje;
natančen opis lokacij za oglaševanje;
izklicno ponudbo višine nadomestila;
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (dokazilo o
registraciji in podobno);
obliko in pogoje, pod katerimi mora prijavitelj predložiti
ponudbo oziroma elemente, ki naj jih ponudba vsebuje,
in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s
ponudniki izvedla dodatna pogajanja;
način in rok plačila nadomestila;
rok za oddajo ponudbe;
morebitne druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli
ponudnik.
15. člen
(1) Komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog
za izbiro najugodnejšega ponudnika za vsako vrsto objektov za
oglaševanje.
(2) O izbiri izvajalca oglaševanja izda župan MOV sklep o
izbiri.
(3) Z izbranim izvajalcem sklene MOV pogodbo o izvajanju
dejavnosti oglaševanja na nepremičninah v lasti MOV, s
katero se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti
pogodbenih strank.
3. Pridobivanje pravice za postavitev objektov za oglaševanje
na nepremičninah, na katerih je MOV imetnik pravice
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upravljanja

XI. PREPOVEDI

16. člen
(1) Pravico za postavitev objektov za oglaševanje na lokacijah
iz seznama lokacij pridobi izvajalec oglaševanja na podlagi
soglasja komisije, kadar gre za oglaševanje na nepremičninah,
na katerih je MOV imetnik pravice upravljanja (nepremičnine, ki
so po statusu javno dobro).

20. člen
(1) Uporaba lokacij iz seznama lokacij ali postavitev objektov
za oglaševanje, v nasprotju z določbami tega odloka, je
prepovedana.

(2) Soglasje se izda na podlagi vloge izvajalca oglaševanja.
O vlogi odloči komisija v roku petnajst dni od dneva prejema
popolne vloge.
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV OGLAŠEVANJA
17. člen
(1) Lokacijo za oglaševanje sme izvajalec oglaševanja
uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti, določene s tem
odlokom, pogodbo, soglasji in drugimi potrebnimi dovoljenji.
(2) Po poteku obdobja, za katero je bila izvajalcu oglaševanja
podeljena pravica za postavitev objektov za oglaševanje,
je izvajalec oglaševanja dolžan objekte za oglaševanje
odstraniti takoj oziroma v roku, določenem v pogodbi oziroma
v soglasju.
(3) Izvajalec oglaševanja, ki preneha izvajati pravico za
postavitev objektov za oglaševanje in s tem uporabljati objekte
za oglaševanja pred potekom obdobja, določenega s pogodbo
ali s soglasjem, je dolžan o tem obvestiti pristojni urad največ
sedem dni po prenehanju uporabe objektov za oglaševanja, v
roku trideset dni od tega obvestila oziroma najkasneje do izteka
obdobja, določenega s pogodbo oziroma s soglasjem, pa mora
objekte za oglaševanje odstraniti.

(2) Lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, oken,
vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj, košev za smeti,
ekoloških otokov in na inštalacijskih omaricah je prepovedano.
(3) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje
objektov za oglaševanje, usmerjevalnih tabel ter poškodovanje
in zakrivanje oglasnih in usmerjevalnih sporočil.
XII. PLAČILO OBČINSKE TAKSE IN PLAČILO NADOMESTILA
ZA UPORABO NEPREMIČNIN V LASTI MOV
21. člen
(1) Izvajalci oglaševanja na nepremičninah, ki so v lasti MOV
ali na katerih je MOV imetnik pravice upravljanja, so dolžni
plačevati občinsko takso, skladno z odlokom o občinskih taksah
v MOV. Vloga iz drugega odstavka 16. člena tega odloka se
šteje kot vloga za prijavo taksne obveznosti, skladno z odlokom
o občinskih taksah v MOV. Izbrani izvajalec oglaševanja iz 15.
člena tega odloka je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti
pristojnemu občinskemu organu v roku, določenem v odloku o
občinskih taksah v MOV.
(2) Obveznost plačila občinske takse nastane z dnem
postavitve objekta za oglaševanje, preneha pa z njegovo
odstranitvijo. Občinsko takso je potrebno plačevati tudi za čas,
ko izvajalec oglaševanja ne uporablja postavljenega objekta za
oglaševanje.

18. člen
(1) Izvajalec oglaševanja mora objekte za oglaševanje označiti
z nazivom izvajalca oglaševanja in jih sme uporabljati le v
skladu s tem odlokom, pogodbo oziroma soglasjem MOV.

(3) Izvajalci oglaševanja na nepremičninah, ki so v lasti MOV,
so dolžni plačevati tudi nadomestilo za uporabo nepremičnin,
skladno z zakonodajo, ki ureja stvarno premoženje občin.

(2) Izvajalec oglaševanja je dolžan redno vzdrževati in obnavljati
objekte za oglaševanje ter skrbeti za njihov urejen videz.

(4) Obveznost plačila nadomestila za uporabo nepremičnin
v lasti MOV nastane z dnem sklenitve pogodbe o izvajanju
dejavnosti oglaševanja na nepremičninah v lasti MOV.

(3) Poškodovana oglasna sporočila mora izvajalec oglaševanja
zamenjati z novimi, najkasneje v roku treh dni od dne, ko je za
poškodbo izvedel.
X. USMERJEVALNI SISTEM TURISTIČNE IN DRUGE
OBVESTILNE SIGNALIZACIJE
19. člen
(1) Usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne
signalizacije sestavljajo usmerjevalne table, ki so tipizirane
in se postavljajo v skladu z veljavnimi predpisi o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Začasni usmerjevalni sistem, na katerem ne sme biti
vključeno tudi sporočilo oglaševanja, je dovoljeno postavljati s
soglasjem pristojnega soglasodajalca iz 12. člena tega odloka.
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XIII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni
organ občinske uprave.
23. člen
(1) Organ občinske uprave za nadzor odredi takojšnjo
odstranitev objekta za oglaševanje, če ugotovi:
- da izvajalec oglaševanja ni ravnal v skladu s 17. členom
tega odloka ali
- da je izvajalec oglaševanja postavil objekt za oglaševanje v
nasprotju z določbami tega odloka.
(2) Pritožba zoper odredbo, izdano na podlagi tega člena, ne
zadrži njene izvršitve. Zoper kršitelja organ iz prvega odstavka
tega člena izvede postopek o prekršku. V primeru odstranitve
objekta za oglaševanje z izvršbo, se le-ta opravi na stroške
kršitelja.
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(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen
preizkus znanja po zakonu o prekrških. Za vodenje postopka
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po zakonu o
prekrških.
XIV. DOLOČBE O SANKCIJAH
24. člen
(1) Z globo v višini 1.200 EUR se sankcionira za prekršek
pravna oseba, če:
1. postavlja objekte za oglaševanje v nasprotju s 6. členom
tega odloka,
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena tega
odloka,
3. ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,
4. ravna v nasprotju z 20. členom tega odloka.
(2) Z globo v višini 800 EUR se sankcionira samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 250 EUR se za prekršek sankcionira posameznik,
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
25. člen
Sankcije, navedene v prejšnjem členu, se lahko uporabijo
zoper izvajalca oglaševanja, v kolikor je le-ta znan, sicer pa se
uporabijo zoper organizatorja.
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oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost postavljene objekte za
oglaševanje odstraniti v roku sedmih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
28. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki,
ki samostojno opravljajo dejavnost ali posamezniki, ki imajo v
času uveljavitve tega odloka, objekte za oglaševanje postavljene
na podlagi veljavnih soglasij oziroma dovoljenj MOV ali drugih
pristojnih upravnih organov, na nepremičninah, ki niso v lasti
MOV, morajo v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka
podati vlogo za vpis nove lokacije za postavitev objektov za
oglaševanje v Seznam lokacij za oglaševanje.
29. člen
Seznam lokacij za oglaševanje se objavi na uradnih spletnih
straneh MOV in je na vpogled v pristojnem uradu.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oglaševanju na javnih površinah v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 5/05).
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0005/2010
Datum: 30. 6. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Obstoječe pogodbe, sklenjene z MOV, katerih predmet
je opravljanje dejavnosti oglaševanja ali obstoječa soglasja
oziroma dovoljenja MOV, za sklenitev oziroma izdajo katerih je
bil pravna podlaga Odlok o oglaševanju na javnih površinah v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 5/05), prenehajo
veljati s potekom časa.
(2) Izvajalec oglaševanja, ki ima na dan sprejetja tega odloka
sklenjeno pogodbo z MOV, katere predmet je opravljanje
dejavnosti oglaševanja, mora s prenehanjem veljavnosti
pogodbe, že postavljene objekte za oglaševanje na lokacijah
iz Seznama lokacij za oglaševanje, kjer so nepremičnine v
lasti MOV ali je MOV imetnik pravice upravljanja oziroma na
lokacijah, ki niso vpisane v Seznam lokacij za oglaševanje,
odstraniti v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila.
27. člen
(1) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in ki v času
uveljavitve tega odloka oglašuje za lastne potrebe, je dolžan v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, že postavljene
objekte za oglaševanja uskladiti s 6. členom tega odloka.
(2) Če uskladitev s 6. členom tega odloka ni mogoča ali se
ne izvede v roku iz prvega odstavka tega člena, mora pravna
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. in 65. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08 in
79/09) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2010 sprejel naslednji

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema
na Osnovni šoli Livada – Podružnični
Osnovni šoli Škale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom (koncesijskim aktom) Mestna občina Velenje
ugotavlja javni interes za izvedbo projekta v obliki koncesijskega
javno-zasebnega partnerstva, v skladu s svojimi zakonskimi
pristojnostmi, in določa način podelitve koncesije za izvedbo
projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema na Osnovni šoli
Livada – Podružnični Osnovni šoli Škale (v nadaljevanju: POŠ
Škale) ter določa pogoje za podelitev koncesije.
(2) Ta odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega
in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja
ter način financiranja izvedbe projekta.
II. PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
(1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je rekonstrukcija
ogrevalnega sistema na POŠ Škale.
(2) Mestna občina Velenje kot javni partner s podelitvijo
koncesije po tem odloku omogoča:
namestitev ene ali več mikro enot soproizvodnje toplote
in električne energije (v nadaljevanju: SPTE) za potrebe
POŠ Škale in
namestitev in vzdrževanje novega ogrevalnega sistema.
3. člen
(območje izvajanja)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na območju Mestne
občine Velenje, v objektu POŠ Škale.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ZASEBNI
PARTNER
4. člen
(zasebni partner)
Zasebni partner je lahko ena ali več fizičnih oseb ali pravnih oseb
zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje predmeta
javno-zasebnega partnerstva iz 2. člena tega odloka.
5. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni partner)
Zasebni partner mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji
navedene osnovne, ekonomsko-finančne, pravne in tehnične
pogoje.
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IV. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
6. člen
(javna pooblastila)
(1) Javni partner (v nadaljevanju: koncedent) daje zasebnemu
partnerju (v nadaljevanju: koncesionar) zlasti naslednja javna
pooblastila :
pravico upravljanja, obratovanja in vzdrževanja kotlovnice
v POŠ Škale,
pravico do podpore v skladu z Uredbo o podporah
električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju:
uredba), v kolikor se proizvaja električna energija in
toplota z določenim visokim izkoristkom,
pravico določati pogoje za priključitev na ogrevalni
sistem.
(2) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga, na
predmet javno-zasebnega partnerstva iz 2. člena tega odloka,
vezana javna pooblastila, ki se opredelijo v pogodbi o javnozasebnem partnerstvu.
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva)
Splošni pogoji za izvajanje javno-zasebnega partnerstva za
projekt rekonstrukcije ogrevalnega sistema na POŠ Škale so
naslednji:
koncesionar prevzame gradnjo, obratovanje, vzdrževanje,
upravljanje in financiranje ogrevalnega sistema ter pripravi
vse potrebno za priklop enote SPTE na ogrevalni sistem,
skladno z modelom priklopa po uredbi na električno
omrežje,
po izvedbi projekta in priklopa na omrežje bo koncesionar
pri Javni agenciji RS za energijo pridobil deklaracijo
in odločbo o podpori, na osnovi katerih bo podpisal
pogodbo s Centrom za podpore za obratovalno podporo
vse proizvedene električne energije, glede na uredbo,
izvajanje koncesioniranega javno-zasebnega partnerstva
se vrši na način, da so v celoti upoštevane zahteve
koncedenta in potrebe uporabnikov,
upravljanje objektov in naprav ter sredstev ogrevalnega
sistema se izvaja v skladu s pravili dobrega
gospodarjenja,
oblikovanje cen v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih
sprejme koncedent,
upoštevanje morebitnih prioritet, ki jih sprejme
koncedent,
prevzem odgovornosti za škodo, povzročeno koncedentu
ali drugim z opravljanjem koncesioniranega javnozasebnega partnerstva,
javno-zasebno partnerstvo projekt rekonstrukcije
ogrevalnega sistema na POŠ Škale se podeli za dobo 15
let,
pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se
določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(trajanje javno-zasebnega partnerstva)
(1) Čas trajanja javno-zasebnega partnerstva se natančno
opredeli v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Koncesionar mora biti pripravljen izvesti rekonstrukcijo ter
prevzeti celotno kotlovnico v upravljanje in vzdrževanje za 15
let od dne sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
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koncesionarja.
(3) Razmerje javno-zasebnega partnerstva se prične z dnem
sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma v
skladu z njenimi določili.
(4) Po preteku veljavnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
člena, se sistem, objekti in naprave brezplačno prenesejo v last
in posest koncedenta.

12. člen
(zaključek javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka na
naslov koncedenta prispela vsaj ena popolna ponudba.
(2) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

JAVNO-ZASEBNEGA

(3) Mestna občina Velenje si pridružuje pravico, da na javnem
razpisu ne izbere nobenega ponudnika.

9. člen
(način financiranja)
(1) Zasebni partner izvede celotno investicijo in krije celotne
stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice v času trajanja
javno-zasebnega partnerstva.

(4) Če se na razpis ne javi noben ponudnik, ali če noben od
ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži
dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi,
da razpis ni uspel.

V.
NAČIN
PARTNERSTVA

FINANCIRANJA

(2) POŠ Škale plačuje strošek dobave toplotne energije.
Način določitve cene se natančno opredeli v pogodbi o javnozasebnem partnerstvu.
VI. IZBOR ZASEBNEGA PARTNERJA
10. člen
(objava javnega razpisa)
(1) Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega
razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh Mestne občine Velenje.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje veljavne zakonodaje,
predpisov Mestne občine Velenje, javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
11. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu z
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi
pravil, ki urejajo oddajo javnih naročil.
(2) Besedilo javnega razpisa določa:
1.
predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za javnozasebno partnerstvo,
2.
ime in sedež javnega partnerja,
3.
predmet in območje izvajanja javno-zasebnega
partnerstva,
4.
začetek in čas trajanja razmerja javno-zasebnega
partnerstva,
5.
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
predmeta javno-zasebnega partnerstva,
6.
vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in
usposobljenosti za izvajanje predmeta javno-zasebnega
partnerstva,
7.
rok za prijavo na javni razpis,
8.
merila in postopek za izbiro najugodnejše ponudbe,
9.
datum, uro in kraj odpiranja ponudb,
10. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
11. organ, ki bo opravil izbor koncesionarja,
12. organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe o javnozasebnem partnerstvu,
13. odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave
javnega razpisa,
14. druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri

13. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti
najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno
presojo ponudb.
14. člen
(postopek izbire)
(1) Postopek izbire vodi strokovna komisija iz 13. člena tega
odloka.
(2) Po končanem postopku pripravi strokovna komisija poročilo,
ki ga posreduje v vednost tudi Svetu Mestne občine Velenje.
Na podlagi poročila izda upravni organ Mestne občine Velenje
upravno odločbo.
(3) Zoper upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča župan.
15. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim
koncesionarjem v imenu Mestne občine Velenje sklene župan.
(2) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in
koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z
izvajanjem predmeta javno-zasebnega partnerstva iz 2. člena
tega odloka.
VII. NADZOR
16. člen
(nadzor)
izvajanjem javno-zasebnega

Nadzor nad
partnerstva
opravljajo:
Svet Mestne občine Velenje,
župan,
s strani župana pooblaščena strokovna oseba.
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VIII.
PRENEHANJE RAZMERJA JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA OZIROMA KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
(prenehanje razmerja)
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju:
koncesijsko razmerje) preneha na naslednji način:
s prenehanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
oziroma koncesijske pogodbe (v nadaljevanju: koncesijska
pogodba),
z odkupom koncesije,
z odvzemom koncesije,
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba preneha:
po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
z razdrtjem.
(3) Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših
kršitev. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju koncesijske
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(4) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati dejavnost koncesije pred
potekom časa trajanja koncesije, izvajanje koncesionirane
dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji
odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
(5) Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo v
primeru, če ta očitno krši koncesijsko pogodbo, zlasti pa :
če ne prične z izvajanjem koncesije v dogovorjenem
roku,
če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka, če jo izvaja tako, da so povzročene motnje v
dejavnosti,
če koncedentu ali uporabnikom namerno ali iz velike
malomarnosti povzroča škodo,
če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov
ali navodil koncedenta,
če pri izvajanju koncesije obračunava višje cene od
dovoljenih,
če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju
izvajanja koncesionirane dejavnosti,
v drugih primerih, ki jih ugotovi koncedent.
(6) Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo
kršitev.
IX. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 in 108/10) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1,
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), je župan Mestne občine
Velenje dne 21.06.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za območje Stare
vasi – zahod (tehnološki park Velenje)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek
priprave in izdelave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) za območje Stare vasi – zahod (tehnološki
park Velenje). Na podlagi potreb gospodarstva, poslovnih
subjektov Šaleške doline in pobude Mestne občine Velenje je
predvidena izgradnja kompleksa Tehnološkega parka Velenje
na nezazidanem območju zahodno od obstoječe stanovanjske
cone v Stari vasi (območja urejanja S4/29, M4/11 in O4/3).
Predvidena je celovita urbanistična, arhitekturna in krajinska
ureditev delno zazidanega kompleksa na območju OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Pobudo za izdelavo OPPN na področju Stare vasi je podala
Mestna občina Velenje na podlagi številnih pobud poslovnih
subjektov tako s področja Mestne občine Velenje, kot tudi
s področja širše regije. Na območju Stare vasi - zahod v
Velenju, ki je v glavnem nepozidano, je predvidena zasnova
nove urbanistične ureditve tehnološkega parka SAŠA regije.
Na nepozidani lokaciji južno od območja Starega jaška, je
na severnem delu območja po veljavnih prostorskih aktih
predvidena cona za stanovanjsko individualno gradnjo, južni
del območja pa je namenjen poslovno servisni in stanovanjski
dejavnosti in je delno že pozidan s poslovnimi in servisnimi
objekti. Predvidena je celovita urbanistična zasnova celotnega
območja OPPN, ki bo vsebovala tako urbanistično, krajinsko,
prometno in komunalno ureditev obravnavanega območja z
upoštevanjem nove trase 3. razvojne osi (hitra cesta Šentrupert
- Avstrija) in možnosti prestavitve obstoječih električnih
daljnovodov, ki potekajo preko obravnavanega območja. Zato
je predvidena izdelava OPPN za celotno območje na podlagi
že izdelanih posebnih strokovnih podlag, ki jih je izdelalo
projektivno podjetje Studio Perspektiva d.o.o. iz Raven na
Koroškem.
(2) Območje obravnave OPPN je razdeljeno na tri območja
urejanja, za katera veljajo posamezni prostorski akti:
-

Zazidalni načrt obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara
vas, območje urejanja O4/3 v Velenju (Uradni vestnik MOV
št. 1/99, 22/06 in 22/07);

-

Lokacijski načrt Stara vas - sever (Uradni vestnik MOV št.
9/06);

-

PUP 04 za dele mesta Velenje (Uradni vestnik MOV št.
22/06-UPB, 04/07 in 3/08) - JZ del.

Številka:
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(3) Območje obravnave OPPN zajema območje, ki ga na
severu in na zahodu omejuje obstoječa Koroška cesta, na

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

30. junij 2010

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

jugu cesta Simona Blatnika in na vzhodni strani stanovanjska
izgradnja individualnih hiš v Stari vasi. Območje je pozidano
le na južni strani s petimi obrtnimi, servisnimi in poslovnimi
objekti ter z bivšo plinsko postajo za prodajo plina, kjer je
danes urejeno tudi začasno parkirišče. Ostali del zemljišča
predstavljajo kmetijske površine (njive, travniki in vrtički, ki
imajo po veljavnem dolgoročnem prostorskem planu Mestne
občine Velenje status stavbnih zemljišč.
Projekt je zasnovan kot celovito območje, ki je namenjeno
na južni strani ob Cesti Simona Blatnika kot obrtno, servisna
in poslovna cona, ki je delno že zgrajena, severni dal pa bo
namenjen novemu tehnološkemu parku, kjer se prepleta
poslovna, servisna, proizvodna, izobraževalna in tudi
stanovanjska dejavnost.
(4) Območje deli na dva dela obstoječi visokonapetostni (110
KV) električni daljnovod , ki ima skladno s predpisi svoj 16 m
širok varovalni pas in poteka iz smeri JZ proti SV. V sklopu
izgradnje nove hitre ceste (3. razvojne osi Republike Slovenije)
je predvideno kabliranje vseh daljnovodov, ki potekajo preko
obravnavanega območja OPPN ob koridorju hitre ceste.
(5) Celotno območje prometno napajajo novi priključki na
obstoječe cestne povezave. Na severu so predvideni priključki
na obstoječo Koroško cesto, na zahodni strani je možno
izvesti dva priključka na Koroško cesto, na južni strani pa je
predvideno napajanje območja iz enega priključka na Cesti
Simona Blatnika. Pomembno pri zasnovi cestnega omrežja je
to, da glavna osrednja cestna povezava povezuje Koroško cesto
in Cesto Simona Blatnika v smeri S-J in deli celotno območje
na vzhodni in zahodni del. Poseben poudarek je namenjen
veduti na objekt Stare elektrarne na območju Starega jaška, ki
je zaradi svoje kvalitete in dominantne lokacije pomemben za
krajinski videz tega območja.
3. člen
(območje obravnave)
Območje obravnave OPPN so območja urejanja S4/29,
M4/11 in O4/3, ki so opredeljena v Odloku o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter
družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in
sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za
območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2004 (Odlok je
objavljen v Uradnem listu RS št. 21/90, 34/92 (za dele bivše
občine Žalec) in Uradnem vestniku občine Velenje št. 17/88,
7/01 in 13/04.)
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Kot strokovne podlage za izdelavo OPPN Stara vas – zahod
služijo posebne strokovne podlage za območje Stara vas –
zahod, ki jih je izdelalo podjetje Studio PERSPEKTIVA d.o.o.,
Na Šancah 96, Ravne na Koroškem, št. projekta 03/2010-PSP
in so bile izdelane maja 2010.
5. člen
(roki in postopek za pripravo OPPN)
(1) Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan postopek
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je
določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/10).

Številka 12-2010 / stran 127

Začetek priprave OPPN
(2) Postopek priprave OPPN se začne s sklepom, ki ga sprejme
župan in ga objavi v Uradnem vestniku MOV in na svetovnem
spletu.
Osnutek OPPN
(3) Osnutek OPPN pripravi Mestna občina Velenje na podlagi
prikaza stanja prostora in izraženih investicijskih namen občine
ter drugih oseb. Za izdelavo OPPN bo Mestna občina Velenje
na podlagi javnega razpisa izbrala pooblaščeno projektantsko
organizacijo za prostorsko načrtovanje ( v nadaljevanju :
izdelovalec).
(4) Mestna občina Velenje pošlje izdelan osnutek OPPN
nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od
prejema poziva dajo smernice.
(5) Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic,
se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec (MOV)
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo veljavni zakoni.
(6) Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni pisno
sporoči občini, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo
vplivov na okolje.
Dopolnjen osnutek OPPN
(7) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora
izdelovalec dopolni osnutek OPPN. Za posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve
se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
(8) Kadar je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov
na okolje, občina za dopolnjen osnutek OPPN zagotovi okoljsko
poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje na
ministrstvo, pristojnemu za varstvo okolja.
Sodelovanje javnosti
(7) Mestna občina Velenje mora v postopku priprave OPPN
omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim
osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost
je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na
krajevno običajen način.
(8) Mestna občina Velenje obvesti javnost o javni razgrnitvi in
javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN najmanj 7(sedem)
dni pred pričetkom javne razgrnitve.
(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge na dopolnjen osnutek OPPN.
Predlog OPPN
(10) Mestna občina Velenje pripravi predlog OPPN na podlagi
sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti ter ga
pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni predložijo
mnenje k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina
nadaljuje s pripravo OPPN.
(11) Če je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov
na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi
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o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje
pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja.
(12) Na podlagi mnenj ministrstev, ministrstvo pristojno za
varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

30. jinij 2010

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 37.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/06, 26/07 in 18/08) in 22. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2010 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) dne 4.5.2010 sprejel

SKLEP
o načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja v letu 2010

(13) Mestna občina Velenje predloži občinskemu svetu
usklajen predlog OPPN v sprejem, če je iz mnenj nosilcev
urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN smernice
upoštevane in če je ministrstvo pristojno za varstvo okolja,
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da
so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi

1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za
leto 2010 (v nadaljevanju: Sklep) se spremeni 2. odstavek 2.
člena Sklepa, tako da se glasi:

Sprejem OPPN
(14) OPPN sprejme občinski svet MOV z odlokom in ga objavi
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2010 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 2.048.387,45
EUR.«

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pripravljavec OPPN je Mestna občina Velenje.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

(2) Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalne
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki
sodelujejo v postopku priprave OPPN in so določeni s tem
sklepom.

Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 7. junij 2010

(3) Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice in strokovne
podlage posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku
priprave OPPN.
(4) Vloge za pridobitev smernic s strani NUP za pripravo OPPN
se posredujejo:
- Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
- Ministrstvu za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
- Ministrstvu za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Celje;
- Elektro Celje;
- ELES, Ljubljana;
- Komunalnemu podjetju Velenje;
- Mestni občini Velenje, Uradu za javne gospodarske službe;
- drugim ministrstvom in nosilcem urejanja prostora, če se v
postopku ugotovi njihova relevantnost.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN bo financirala Mestna občina Velenje iz
proračuna za leto 2010.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Številka: 350-03-0002/2010-300
Datum: 24.06.2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

964 – Velenje

965 – Laze

964 – Velenje

26.

27.

Šifra in
katastrska
ob ina

25.

Zaporedna
številka

Parc. št. 1913/3, v
izmeri 46 m2

Parc. št. 851/9, v izmeri
2
306 m

Del parc. št. 3253/1, v
2
izmeri 1316 m

Opis predmeta
nakupa

dvoriš e

cesta

travnik

Vrsta dejanske rabe

Predmetna
nepremi nina je
po svojem
statusu stavbno
zemljiš e in je v
naravi cesta, ki jo
MOV potrebuje
in bi jo MOV
pridobila z
menjalno
pogodbo.
Predmetno
zemljiš e je
stavbno
zemljiš e znotraj
UON, ki
predstavlja uvoz
iz Tomši eve
ceste do VDC
SAŠA.

Del predmetnega
zemljiš a v
deležu
1316/7481 MOV
pridobi z
menjalno
pogodbo, na
podlagi katere
razpolaga s
solastniškim
deležem na parc.
št. 3254, k.o.
Velenje

Druge opombe

2010 – Zemljiš a

20

1

30

Orientacijska vrednost v
€/m2

920,00

306,00

39.480,00

Orientacijska vrednost
v€

PRILOGA 1: Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010 za nepremi nine v posami ni vrednosti do 100.000,00 EUR«
Preglednica A: Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010 za nepremi nine v posami ni vrednosti do 100.000,00 EUR
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 - Velenje

954 - Lipje

954 - Velenje

29.

30.

31.

SKUPAJ

964 – Velenje

28.

Del parc. št. 417/31, v
izmeri 450,65 m2

Parc.št. 560/5, v izmeri
456 m2,
Parc. št. 564/6, v izmeri
141 m2,
Parc. št. 563/4, v izmeri
88 m2 in
parc. št. 537/11, v
izmeri 905 m2,
v skupni izmeri 1590 m2

Del parc. št. 263/5, v
2
približni izmeri 523 m

Parc. št. 462/1, v izmeri
2
3342 m

travnik

Cesta

Cesta

Cesta

Cesta

Pot, parkiriš e

travnik

Predmetno
nepremi nino Mo
Velenje pridobi
na podlagi
menjalne
pogodbe, s
katero odsvoji
del parc. št.
2685/2 in 2679/4,
k.o. Velenje.
Del predmetne
nepremi nine bi
Mo Velenje
pridobila na
podlagi menjalne
pogodbe, s
katero odsvoji
nepremi nini
parc. št. 3554/8
in parc. št.
3554/1, k.o.
Velenje
Predmetne
nepremi nine
pridobi Mo
Velenje na
podlagi menjalne
pogodbe, saj so
zemljiš a v
naravi cesta, ki jo
Mo Velenje
potrebuje.
Mo Velenje
potrebuje del
predmetnega
zemljiš a, zaradi
izvedbe krožiš a
na Selu.
55,10

1

35

27

610.478,32

24.830,82

1.590,00

18.305,00

90.234,00
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Župan Mestne občine Velenje na podlagi 133. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
izdaja

SKLEP
o uveljavitvi uradnega elektronskega naslova
Mestne občine Velenje
I.
Uradni elektronski naslov Uprave Mestne občine Velenje je:
info@velenje.si.
II.
S tem sklepom se razveljavi Sklep Uradni elektronski naslov
Uprave Mestne občine Velenje, ki je bil objavljen v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, 14. februarja 2002.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 103-01-0004/2010
Datum: 21. 6. 2010
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol.
župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 101. člena Poslovnika Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 15/2006 in 22/2008) izdajamo naslednji

POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja S4/9a, za gradom v Velenju
(Uradno prečiščeno besedilo)
V 25. členu uradnega prečiščenega besedila odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za
gradom v Velenju (Odlok objavljen v Uradnem vestniku MOV
št. 04/2010) se v drugem odstavku v drugem stavku dodajo
morfološki enoti 1A/2 in 1A/5, tako da se ta stavek na novo
glasi:
»V enotah 1A/2, 1A/4 in 1A/5 je dovoljena tudi novogradnja
stanovanjskih in drugih objektov.«
Številka: 012-0003/2000-300
Datum: 22.06.2010
Andreja Katič, univ.dipl.prav., s.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 17. člena Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 20/2009, 21/2009, 9/2010 in 12/2010,Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/2009, 4/2010 in 5/2010), 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/ 08, župan Mestne občine Velenje sprejme:

ODREDBO
Frekvenca
odvoza
odpadkov
v Mestni občini
Velenje
Frekvenca
odvoza
odpadkov
v Mestni
ob

Vrsta odpadka

1. člen

ini Velenje

Bloki

Individuala

Mešani komunalni
1x tedensko
odpadki – rna posoda
Lo ene*

1x na 14 dni

Kovinska in plasti na
embalaža, zbiralnice

1x tedensko, dodatni volumen
zabojnikov

Papir in kartonska
embalaža, zbiralnice
Steklena embalaža,
zbiralnice
Kosovni odpadki

2x tedensko, dodatni volumen
zabojnikov - plasti na embalaža
1x na 14 dni - kovinska embalaža
2x tedensko, dodatni volumen
zabojnikov

1x 14 dni, dodatni volumen
zabojnikov

2 x mese no

2 x mese no

Nevarni odpadki

Akcija 1x letno (od vrat do vrat)
Akcija 1x letno, premi na zbiralnica

Biološki odpadki *
Biološki odpadki-rjava 1x tedensko (april-oktober)
1x tedensko (april-oktober)
posoda
1x na 14 dni (november do marec)
1x na 14 dni (november do marec)
Biološki odpadki kompostiranje
Kompostiranje v hišnih kompostnikih
Zeleni odrez in vrtni
odpadki
Sprejem v zbirnem centru ali lastno kompostiranje
Delovni as zbirnega
centra ob zaprtem
Od marca do oktobra od 7-18-ih, od novembra do februarja od 7-15-ih
odlagališ u nenevarnih
ob sobotah od 8-13-ih
komunalnih odpadkov
v Velenju
V letnem programu izvajalec navede urnike in poti odvažanja odpadkov po posameznih ob inah ter jih
objavi v brošuri za gospodinjstva ter na spletnih straneh.
2. len
Ta odredba za ne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne ob ine Velenje.

Številka: 414-05-0001/2007-100
Datum: 30. 6. 2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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