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OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

19. november 2014 Številka: 37/2014

Ur. vestnik št. 37/14

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

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor
4. Sklep o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb
5. Sklep o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
6. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja 
7. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za priznanja
8. Sklep o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
9. Sklep o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, 
št. 7252/09, z dne 26.11.2009

10. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 
668 in 669)

11. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 
3662/5 in 3662/6)

12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji 
plazov, ki ogrožajo objekte

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja 
prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje

14. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje

16.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(PUP 03)

17.  Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti 
prostor planske celote 04

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. OBJAVLJA izid ponovnih volitev za člane svetov Krajevnih skupnosti Šalek v 2. in 4. 
volilni enoti, Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti ter Mestne četrti Velenje – Levi breg zahod 
v 1. volilni enoti, ki so potekale 16. novembra 2014   
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1 in 26/07 in 18/08) in 3. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik 
Občine Velenje, št. 7/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/96, 1/97, 
14/97 in 10/98) na 3.  seji, dne 18. 11. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
 o imenovanju članov v Svet  javnega zavoda 

Zdravstveni dom Velenje

I.
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje se imenujeta:
- Bojan Škarja
- Irena Poljanšek Sivka.

II.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

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

Številka: 032-03-01/2014
Datum: 17. 11. 2014 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. 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  3. seji, 
dne 18. 11. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Svet javnega zavoda 

Center za socialno delo Velenje

I.
V Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje se 
imenuje Drago Kolar.

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

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 17. 11. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r. 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 
US in 40/12 - ZUJF)  in 31. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 3.  seji, 
dne 18. 11. 2014  sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V ODBOR ZA 

OKOLJE IN PROSTOR

I.
V Odbor za okolje in prostor se imenuje:               
1. Robert Bah, član.

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

Številka: 032-16-2/2014
Datum:  17. 11. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 
US in 40/12 - ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 3.  seji, 
dne 18. 11. 2014 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V ODBOR ZA 

PODROČJE NEGOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB

I.
V Odbor za področje negospodarskih javnih služb se imenuje:
1. Saša Koprivec, članica.
                                                

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

Številka: 032-15-01/2014
Datum:   
     

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
Odl. US in 40/12 - ZUJF), 136. člena Stanovanjskega zakona  (Uradni list RS, 
št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - Odl. 
US, 56/11 - Odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 - ZUJF) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 
15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 3. seji, dne 18. 11. 
2014 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V SVET ZA 

VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 
STANOVANJ

I.
V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj se imenuje:
1. Jelka Sever - Časl, članica.

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

Številka: 032-20-1/2014
Datum: 17. 11. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 31. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in 7. člena Odloka 
o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 13/07) na 3. seji, 
dne 18. 11. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V KOMISIJO ZA 

MLADINSKA VPRAŠANJA

I.
V Komisijo za mladinska vprašanja se imenuje: 
1. Dimitrij Amon, član.

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

Številka: 032-04-3/2014
Datum: 17. 11. 2014  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 
US in 40/12 - ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 3. seji, 
dne 18. 11. 2014 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V KOMISIJO ZA 

PRIZNANJA

I.
V Komisijo za priznanja se imenuje:
1. Suzana Kavaš, članica. 

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

Številka: 032-10-2/2014
Datum: 17. 11. 2014  
 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 
65/08 in 40/12 - ZUJF- v nadaljevanju ZJU) je Svet Mestne občine Velenje na 3. 
seji dne 18. 11. 2014 sprejel
                                                                                 

SKLEP
o določitvi delovnega mesta,

vezanega na osebno zaupanje funkcionarja

1. člen
V Kabinetu župana se določi izven sistemizacije eno uradniško 
delovno mesto za določen čas, vezano na osebno zaupanje 
funkcionarja. Pravice oziroma dolžnosti javnega uslužbenca 
na tem delovnem mestu se določijo glede na naziv drugega 
kariernega razreda pete stopnje Višji svetovalec II.
Delovno razmerje se sklene najdlje za čas opravljanja funkcije 
funkcionarja.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Številka: 101-02-77/2014
Datum: 17. 11. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 – Odl.US in 40/2012 – ZJUF) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008), na svoji 3. seji dne 18. 11. 2014, sprejel

SKLEP
o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe 
za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih 
cest ter drugih prometnih površin v Mestni 

občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k spremembi višine 
letnega nadomestila od leta 2014 do konca trajanja koncesijske 
pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja 
občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni 
občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009 (v nadaljevanju: 
koncesijska pogodba), skladno z 22. členom koncesijske 
pogodbe, v skupni vrednosti 800.000 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 414-06-0002/2008-603 
Datum:  7. 11. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 
in 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008), na 3. seji dne 18. 11. 2014 
sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. 2669 Paški 

Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 
669)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, 
parc. št. 666, v izmeri 1.460 m2, parc. št. 668, v izmeri 194 m2 
in parc. št. 669, v izmeri 340 m2, vse k.o. 2669 Paški Kozjak, 
iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka:  465-05-0043/2014-318
Datum: 17. 11. 2014  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010 
in 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008), na 3. seji dne 18. 11. 2014 
sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. 964 Velenje iz 
javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 

3662/6)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, 
parc. št. 3662/3, v izmeri 28 m2, parc. št. 3662/5, v izmeri 88 
m2 in parc. št. 3662/6, v izmeri 6 m2, vse k.o. 964 Velenje, iz 
javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka:  465-05-0063/2014-318
Datum: 17. 11. 2014  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 
11/11, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415 in 38/14 - ZIPRS1415-A), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - 
ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 
in 18/08) na 3. seji dne 18. 11. 2014 sprejel 

 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri 

sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte 
 
 

1. člen 
V 6. členu Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. Vestnik MOV, 
št. 15/06 in 25/09; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni tabela pod točko b. (pomoč Mestne občine 
Velenje vlagatelju pri izvedbi sanacije plazu) tako, da se glasi: 
 

Ocenjeni stroški sanacije 
plazu po PZI 

Stanovanjska hiša  
(delež sofinanciranja MOV v 

%) 

Gospodarsko poslopje in 
ostalo iz 1. člena tega 

pravilnika  
(delež sofinanciranja v %) 

 Fizične osebe Pravne osebe Fizične osebe Pravne osebe 
 
do 5.000 € 0 0 0 0 
5.001 € do 20.000 € 50 40 25 12,5 
20.001 € do 30.000 € 40 30 20 10 
30.001 € do 50.000 € 30 20 15 7,5 

 
 
 

2. člen 
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva za pomoč pri sanaciji plazu se črpajo iz proračunske rezerve, programov pomoči v 
primeru naravnih nesreč, ter posebne proračunske postavke v vsakoletnem proračunu.« 

 
 

3. člen 
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
 
 
Številka:  224-01-0006/2006 
Datum: 17. 11. 2014  
 
 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l. r. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. člena Odloka o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, 08/2008), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 3. seji, 
dne 18 11. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika 

o izvajanju ocenjevanja delovanja 
Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni 

občini Velenje

1. člen
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o  izvajanju ocenjevanja delovanja Prostovoljnih 
gasilskih društev v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 20/2009).

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena, tako da se glasi:
»Sestavo komisije imenuje župan s sklepom o imenovanju 
komisije.
Komisija je pet članska in jo sestavljajo vodja pristojnega urada, 
dva zaposlena na Mestni občini Velenje, poveljnik poveljstva 
MOV in predstavnik PGD.«

3. člen
Spremeni se 10. člen, tako da se glasi: 
»10. člen
Minimalna kvota točk, ki jo mora doseči PGD na letni ravni je 
285. 

V vsaki kategoriji je določena osnova za to kategorijo. 
Kategorije so: 
- operativna pripravljenost; osnova 40 točk
- vzdrževanje opreme, vozil, orodišč;  osnova 70 točk
- operativno taktične vaje; osnova 20 točk
- izobraževanje; osnova 50 točk
- tekmovanja; osnova 20 točk
- ostalo; osnova 15 točk
- društvena dejavnost; osnova 70 točk

PGD mora v vsaki kategoriji doseči osnovno kvoto točk, ki je 
določena za posamezno kategorijo.

V primeru, da PGD v posamezni kategoriji ni doseglo osnove, 
se PGD odšteje 10 točk iz skupne kvote točk, za vsako 
kategorijo posebej.«

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

Številka: 015-03-0002/2014
Datum:   22.10.2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 
3/13), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 - UPB2 (23/07- 
popr., 41/07- popr.), 122/07- Odl., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 – ZUPJ in 57/12), 
Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih storitev v MOV (Ur. vestnik MOV, št. 
3/14), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) na svoji 3. seji, dne 18. 11. 2014 sprejel naslednji

PRAVILNIK 
o razveljavitvi Pravilnika

    o kriterijih in merilih za sofinanciranje 
programov na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje

1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 01/08). 

       2.   člen
Mestna občina Velenje izvaja sofinanciranje programov in/ali 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva na 
podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih aktov, smernic, 
priporočil ter ostalih predpisov, ki urejajo področje zagotavljanja 
socialne varnosti v Republiki Sloveniji.

        3.   člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0004/2014 
Datum: 17. 11. 2014

  
župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009, 
36/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in  18/2008) na svoji 3. seji dne 18. 11. 2014 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa 

in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v mestni občini 

Velenje
1. člen

V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,  
23/2011, 13/2013, 
17/2013 in 20/2014) se  drugi odstavek 4. d člena spremeni 
tako, da se glasi:
 »(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od 
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so: 
Cona A: 
- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, 
reko Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih 
objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka 
in parkirišče pred stavbo NLB. 

Cona B: 
- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri 
Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo 
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma; 
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in 
Tomšičeva cesta 10;
- garažna hiša pri Zdravstvenem domu;
- parkirišče pri Cesti bratov Mravljakov 1;
- parkirišče pri Efenkovi 2.« 

2. člen
Spremeni se grafična priloga, ki prikazuje območje javnih 
prometnih površin posebnega pomena rezerviranih za osebna 
vozila, na katerih je parkiranje časovno omejeno in na katerih 
se v času, ko je parkiranje časovno omejeno, plačuje parkirnina 
(cona B).

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0007/2010                                                       
Datum: 16. 10. 2014                                                                 
                                           

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 
in 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
na 3. seji, dne 18. 11. 2014 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 03; 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka 

in Bevče (PUP 03) 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 6/10-UPB1, 27/10 in 15/13 - v 
nadaljevanju: odlok).

2. člen
V 35. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi:
»(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Izven stavbnih 
zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja 
skladno z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V 
območju urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene 
športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi 
objekti.«
 

3. člen
V 36. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi:
»(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Izven stavbnih 
zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja 
skladno z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V 
območjih urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene 
športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi 
objekti.«

4. člen
V 37. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi:
»(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Izven stavbnih 
zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja 
skladno z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V 
območjih urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene 
športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi 
objekti.«

5. člen
V 38. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi:
»(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Izven stavbnih 
zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja 
skladno z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V 
območjih urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene 
športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi 
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objekti.«

6. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območja urejanja G3/7a, b, c, d, e
(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Območja urejanja 
G3/7a, b in c so delno varovani gozd. Izven stavbnih zemljišč 
(kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja skladno 
z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V območju 
urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene športa, 
rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi objekti

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

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

7. člen
V 43. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se 
glasi:
»(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Izven stavbnih 
zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) je dovoljena gradnja 
skladno z določili iz petega odstavka 6. člena tega odloka. V 
območjih urejanja je dovoljena gradnja objektov za namene 
športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s spremljajočimi 
objekti.«

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

Številka: 350-03-0005/2001-300
Datum:   9. 10. 2014

   
župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l. r.

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 
in 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
na 3. seji, dne 18. 11. 2014 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI 

PROSTOR PLANSKE CELOTE 04; 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 (odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 
10/10-UPB1 in 27/10 - v nadaljevanju: odlok).

2. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za odprti prostor planske celote 
04 določajo:
I. Uvodne določbe
II. Območje obravnave
III. Splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje 
obravnavanega območja
IV. Merila in pogoje glede vrste posegov v prostor
V. Merila in pogoje za urejanje posameznih območij urejanja
VI. Prehodne in končne določbe 

3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Merila in pogoji za urbanistično urejanje območja in določitev 
parcel
(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so 
razvidna iz kartografske dokumentacije, ki je opisana v prvem 
odstavku 1. člena tega odloka.

(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju odprtega prostora 
planske celote 04 so dopustne novogradnje stanovanjskih 
objektov, novogradnje počitniških objektov ter zidanic, gradnja 
poslovnih, obrtnih, trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih 
objektov in objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so 
dozidave, prizidki, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, 
odstranitve obstoječih objektov, spremembe namembnosti 
ter sprememba rabe obstoječih objektov ali dela teh objektov. 
Dopustna je  gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, 
enostavnih objektov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, 
rekonstrukcije in novogradnja gospodarske javne infrastrukture 
ter vse gradnje in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja 
narave, varstva kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih 
dobrin.

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

(4) Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij so 
dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov 
pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, 
določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih zemljišč, 
posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, 
kot so opredeljeni v tem odloku.

(5) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v nova ureditvena 
območja veljajo določila predhodnega odstavka tega člena.

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

(7) Izven območij stavbnih zemljišč (kmetijska zemljišča in 
gozdna zemljišča) so, na podlagi predhodnega pritrdilnega 
mnenja pristojne Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
– izpostava Velenje (na kmetijskih zemljiščih) in soglasja 
pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije (na 
gozdnih zemljiščih) dovoljena vzdrževalna dela in gradnja 
objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih 
objektov), ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti 
(hlevi, staje, gospodarska poslopja, gnojišča in gnojne jame, 
kozolci, sušilnice, kmečke lope, rastlinjaki, silosi, ipd.). Stavbe 
naj se po tipologiji prilagodijo okoliškim objektom in značilnosti 
lokalne graditeljske tradicije (naklon strehe, smer slemena, itd.) 
in usmerjajo, v primeru grajenega območja kmetije, v bližino 
obstoječega območja stavbnih zemljišč kmetije.

(8) Izven območij stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja 
objektov (ki niso namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti), 
ki služijo izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro 
elektrarne, sončne elektrarne, ipd.), gradnja in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko 
infrastrukturo, objektov za šport, rekreacijo, prireditve, ter 
objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja 
ob različnih nesrečah.

(9) Na celotnem območju odprtega prostora planske celote 04 je 
dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno 
s pogoji in merili, ki so opisani v 18. členu tega odloka.

(10) Na celotnem območju odprtega prostora planske celote 04 
je dopustna gradnja državnih in občinskih kolesarskih povezav 
z vsemi potrebnimi premostitvenimi objekti.

(11) Zemljiška parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na 
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, 

ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin , ki bodo služile takšnemu objektu.

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

(13) Velikost posameznih pripadajočih parcel naj bistveno 
ne odstopa od okoliških parcel na katerih že stoji objekt. 
Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, 
gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob upoštevanju 
odmikov objektov od sosednjih parcel, ki so opredeljeni v 7. 
členu tega odloka.

(14) Velikost pripadajoče parcele za gradnjo počitniškega 
objekta je minimalno 300 m2, ob upoštevanju, ob upoštevanju 
dopustne stopnje izkoriščenosti zemljišča in predpisanih 
odmikov objektov od sosednjih parcel, ki so opredeljeni v 7. 
členu tega odloka.

(15) Obstoječih pripadajočih parcel ni mogoče deliti na manjše 
gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne 
nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz 
prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, 
in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično 
preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmikov iz 7. 
člena tega člena odloka.

(16) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na 
javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le 
ob predhodnem soglasju Mestne občine Velenje.«

4. člen
7. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč
Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti 
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00 m. 
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik 
tudi manjši. 

(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele je brez soglasja 
lastnika sosednje parcele dopusten takrat, kadar se na mestu 
poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova 
stavba v enakih gabaritih.
 
(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj 
zahtevni objekti od javne ceste in drugih javnih površin 
odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 
5,00 m od javne poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki 
manjši, mora s tem soglašati pristojen organ Mestne občine 
Velenje, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne 
službe za vzdrževanje državnih cest.

Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov
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(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 
m. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele. 

(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

Odmiki cestnega priključka in parkirišč

(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m 
in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi za 
gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša 
razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji 
in parcelno mejo.«

5. člen
(1) V 9. členu odloka se v prvo poglavje »(1) Širine varnostnih 
pasov«  spremeni tako, da se glasi:
»(1) Širine varovalnih pasov
a/ Cestna infrastruktura
- Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, 
skladno s kategorizacijo cest na območju Mestne občine 
Velenje in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. 
Za vse javne ceste so določeni varovalni pasovi, ki se varujejo 
za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske 
posege, kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in 
hodnikov za pešce s spremljajočo opremo in oznakami.
- Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu 
prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in 
varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste 
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste.
- Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih 
infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju 
upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino 
varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
predpisi Republike Slovenije.

b/ Elektroenergetska infrastruktura
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 
nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
- varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 
nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 10 
m;
-  varovalni pas kabliranega distribucijskega elektroenergetskega 
voda nazivne napetosti je 10/20kV je 5 m, merjeno od osi 
posameznega voda na vsako stran.

c/ Plinovodno omrežje
- varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 
16 bar in več je 100 m;
- varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim 
tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z 
obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi 
voda.

d/ Ostala javna infrastruktura
- varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, 
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 
1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).«

(2) V 9. členu odloka se v drugem poglavju »(2) Primarne 
komunalne in energetske naprave«  se v četrtem odstavku z 
oznako d/ v  četrtem stavku črta besedna zveza »Urada za 
okolje in prostor«.

6. člen
v 10. členu odloka na začetku doda nov naslov »Varstvo 
kulturne dediščine«.

7. člen
Za 16. členom odloka se vrine nov 16a. člen, ki se glasi
»Rekonstrukcije obstoječih objektov
Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je 
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali 
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta 
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt. 
Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave 
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti 
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji 
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor, 
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi 
soglasje Mestne občine Velenje.«

8. člen
18. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi 
določili tega odloka.
 
(2) Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških 
parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo in sicer najdlje 
za čas njenega obstoja.
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(3) Izven območjih stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna 
zemljišča) je na podlagi pritrdilnega mnenja pristojne 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izpostava Velenje 
(na kmetijskih zemljiščih), pristojne krajevne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije (na gozdnih zemljiščih) in soglasja 
Mestne občine Velenje (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) 
možna gradnja enostavnih objektov, ki so namenjeni kmetijsko 
– gozdarski dejavnosti. 

(4) Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med 
nezahtevne in enostavne objekte se uporabljajo predpisi 
Republike Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov.

(5) Merila in pogoji za dopustnost gradnje na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih so opredeljeni v 3. členu tega odloka.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač 
pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

9. člen
19. člen odloka se  spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena gradnja objektov 
lokalnega in javnega značaja (cestno omrežje in naprave, 
omrežje PTT in RTV zvez, male hidroelektrarne, komunalno 
omrežje in naprave, športni objekti in otroška igrišča, objekti, 
ki služijo kmetijskim dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče 
na gozdnih površinah, melioracije in regulacije vodotokov, 
gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo plazov, 
ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih za obravnavano 
območje, skladnih z usmeritvami strateškega prostorskega 
plana Mestne občine Velenje.

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

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

(4) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.)
Na celotnem obravnavanem območju je dopustna le ob 
predhodnem soglasju Mestne občine Velenje.«

10. člen
(1) V 21. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da se 
glasi:
»(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 21. členu odloka se za tretjim odstavkom vrine nov četrti 
odstavek, ki se glasi

»(4) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

11. člen
(1) V 23. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da se 
glasi:
»(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 23. členu odloka se na koncu doda nov četrti odstavek, 
ki se glasi:

»(4) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«
12. člen
(1) V 24. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da se 
glasi:

»(3) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 24. členu odloka se na koncu doda nov četrti odstavek, 
ki se glasi:
»(4) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

13. člen
(1) V 25. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se 
glasi:
»(4) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 25. členu odloka se na koncu doda nov šesti odstavek, 
ki se glasi:
»(6) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
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je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

14. člen
(1) V 26. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se 
glasi:
»(4) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 26. členu odloka se na koncu doda nov šesti odstavek, 
ki se glasi:

»(6) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

15. člen
V 28. členu odloka se na koncu doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi:
»(4) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

16. člen
V 29. členu odloka se na koncu doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:
»(3) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

17. člen
V 30. členu odloka se na koncu doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:
»(5) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

18. člen
(1) V 31. členu odloka se spremeni peti odstavek tako, da se 
glasi:
»(5) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 

odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(2) V 31. členu odloka se na koncu doda nov šesti odstavek, 
ki se glasi:
»(6) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

19. člen
V 32. členu odloka se na koncu doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi:
»(4) Izven stavbnih zemljišč (gozdna zemljišča) je dovoljena 
gradnja skladno z določili sedmega odstavka petega člena 
tega odloka. V območju urejanja je dovoljena gradnja objektov 
za namene športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s 
spremljajočimi objekti.«

20. člen
(1) V 33. členu odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(3) Izven stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča) 
je dovoljena gradnja skladno z določili sedmega odstavka 
petega člena tega odloka. V območju urejanja je dovoljena 
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih 
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.«

(2) V 33. členu odloka se četrti odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 
»(4) Na obstoječih in novih stavbnih zemljiščih je dovoljena 
novogradnja stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, 
počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in 
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave 
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. 
Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 
odstranitev obstoječih objektov ter spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.«

(3) V 33. členu odloka se črta šesti odstavek.

(4) V 33. členu odloka se črta sedmi odstavek.

(5) V 33. člena odloka se v desetem odstavku črta besedna 
zveza »Urada za okolje in prostor«.

21.  člen
V 35. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(2) Na stavbnih zemljiščih je dopustna gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov skladno s pogoji in merilih iz 18. člena 
tega odloka.«

22. člen
(1) V 37. členu odloka se tretji odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(3) Na območju urejanja je dovoljena gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov za potrebe športa in rekreacije in 
spremljajočih objektov za delovanje smučišča, skladno s pogoji 
in merilih merilih iz 18. člena tega odloka.«



                  19. november 2014URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 14  / Številka 37-2014

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

(2) V 37. členu odloka se v četrtem odstavku črta besedna 
zveza »Urada za okolje in prostor«.

23. člen
V 38. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(2) Namenska rabo območij gozdov je mogoče spremeniti 
le pri izdelavi in sprejetju Občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Velenje.

24. člen
40. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih 
objektov.

(2) Spremembe in dopolnitve tega odloka se nanašajo le na 
zemljišča, na katerih ne veljajo predpisani začasni ukrepi za 
zavarovanje urejanja prostora.«

25. člen
41. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
» Odlok o PUP in kartografska dokumentacija je na vpogled v 
prostorih Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje in 
na Upravni enoti Velenje.«

26. člen
V 42. členu odloka se v prvem stavku črta beseda »To«.

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

Številka: 350-03-0007/2001-300
Datum:   29. 8. 2014

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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 MESTNA OBČINA VELENJE 
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 
Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; 
Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08 in 83/12) 
 
 

O B J A V L J A 
izid ponovnih volitev za člane svetov Krajevnih skupnosti Šalek v 2. in 4. volilni 

enoti, Šentilj v 2., 3. in 4. volilni enoti ter Mestne četrti Velenje – Levi breg 
zahod v 1. volilni enoti, ki so potekale 16. novembra 2014    

 
I. 

Občinska volilna komisija je na podlagi določil 114. člena v povezavi s 85. členom ZLV ugotovila izide 
ponovnih volitev kot sledi: 
 

SKUPNI REZULTATI UDELEŽBE V OBČINI 
 

- skupno število volivcev z območij, kjer so se izvedle ponovne volitve: 2.237 
- skupaj glasovalo po volilnem imeniku: 274 
- skupaj glasovalo s potrdili: 0 
- skupaj glasovalo: 274 
- procent udeležbe v občini: 12,25% 
 

II. 
 

REZULTATI GLASOVANJA ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN  MESTNE ČETRTI 
 

A. 
 
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov: 
 
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK 
 

Volilna enota št. 2 
 

1. Franc PAVŠEK 21 

 
Izvoli se 1 član 

 

    
Volilna enota št. 4 

 
1. Magdalena JORDAN 12 

2. Klavdija POTOČNIK  11 

 
Izvoli se 2 člana 
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ 
 

Volilna enota št. 2 
 

1. Jakov DOMINKOVIĆ 51 

2. Ana Marija KOLAR 36 

 
Izvoli se 1 član 

 

    
Volilna enota št. 3 

 
1. Tomislav OPREŠNIK 18 

2. Bogdan KUHAR 18 

 
Izvoli se 1 član 

 
   

Volilna enota št. 4 
 

1. Mihael MIKLAUZIN 23 

2. Jože SKAZA 44 

 
Izvoli se 1 član 

  
 
 
MESTNA ČETRT VELENJE LEVI BREG ZAHOD 
 

Volilna enota št. 1 
 

1. Andrija MARUŠIĆ 19 

2. mag. Karmen GRABANT 32 

 
Izvoli se 2 člana 

  
 

B. 
 
Občinska volilna komisija je na podlagi ugotovitev iz točke A. objave ugotovila, da so bili na ponovnih 
volitvah v svet posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti izvoljeni naslednji kandidati:  
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK 
 
Franc PAVŠEK 
Magdalena JORDAN  
Klavdija POTOČNIK 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ 
Jakov DOMINKOVIĆ 
Tomislav OPREŠNIK 
Jože SKAZA 
 
 
MESTNA ČETRT VELENJE LEVI BREG ZAHOD 
Andrija MARUŠIĆ 
mag. Karmen GRABANT 
 
 
 
Ker sta v KS Šentilj v volilni enoti št. 3 na ponovnih volitvah kandidata Tomislav Oprešnik in Bogdan 
Kuhar dobila enako število glasov, je Občinska volilna komisija med njima opravila žreb. Izžreban, in s 
tem izvoljen, je bil Tomislav Oprešnik. 
 
 
Številka: 006-07-0001/2014 
Datum: 17. 11. 2014 
 

            
       Predsednica Občinske volilne komisije  

Mestne občine Velenje 
   Milena BUKVIČ DEŽMAN, univ. dipl. prav., l. r.  
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