27. junij 2017

Mestna občina Velenje - ŽUPAN

Številka:

11/2017

ISSN 1318-1327

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

OBJAVLJAM

- naslednje akte Mestne občine Velenje
MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklepi o položaju Bolnišnice Topolšica
2. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
3. Sklep o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto
2017/18
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2017/18
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za
šolski leti 2017/2018 in 2018/2019
7. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo,
Podgorje in Tajna (PUP 05)
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa
ob železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v
Velenju

Ur. vestnik št.

11/17

stran  / Številka 11-2017

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

27. junij 2017

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

27. junij 2017

Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo)
na svoji 22. seji 27. junija 2017 sprejel naslednje

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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na 22. seji, dne 27. junija 2017 sprejel

SKLEPE

o položaju Bolnišnice Topolšica
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s problematiko
položaja Bolnišnice Topolšica. Menimo, da je odločitev
Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, da pripoji Bolnišnico
Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, napačna. Svet Mestne
občine Velenje poziva Ministrstvo za zdravje, da odstopi od
namere pripojitve Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici
Celje.
2. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da ohrani vso
dejavnost Bolnišnice Topolšica v enakem obsegu kot do sedaj
in da zaradi nastale situacije pri reševanju le-te ohrani status
zaposlenih.
3. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da Bolnišnico
Topolšica finančno sanira.
4. člen
Svet Mestne občine Velenje podpira prizadevanja Ministrstva
za zdravje Republike Slovenije, da bi ugotovili odgovornost za
nastalo situacijo v Bolnišnici Topolšica.
5. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-01-0007/2017
Datum: 27. junij 2017
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SKLEP

o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo
I.
Za člana Odbora za gospodarstvo se do izteka mandatne dobe
imenuje Marija Plazar.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 27. junij 2017

		

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, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na 22. seji, dne 27. junij 2017 sprejel

SKLEP

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

o imenovanju člana Sveta javnega zavoda
Zavod za turizem Šaleške doline
I.
Za člana Sveta javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške
doline se do izteka mandatne dobe imenuje
Dušan Jeriha.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
		
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 27. junij 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na
22. seji, dne 27. junij 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/2018
I.
V šolskem letu 2017/2018 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 osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
MO Velenje, fleksibilni normativ pa se začne uporabljati od 1.
9. 2017 dalje.
Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 27. junij 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo), na 22. seji, dne 27. junij 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi nižjega normativa v oddelku
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2017/2018
I.
V šolskem letu 2017/2018 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 2017/2018 vključenih najmanj 6 otrok.
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, nižji normativ pa velja za šolsko leto
2017/2018.
Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 27. junij 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17), 22. člena Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 47/13) in 3. člena
Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17), ter 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo), na svoji 22. seji, dne 27. junij 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o uporabi manjše notranje igralne površine
na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti
2017/2018 in 2018/2019
I.
Za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019 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 (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016
in 20/17), ter v 3. členu Pravilnika o spremembah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17).
II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne ob izdanem
soglasju ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje,
od 1. septembra 2017 dalje za dve šolski leti.
Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 27. junij 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno
besedilo) in 11. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 2/97, 12/03 ter 5/07) na svoji 22. seji, dne 27. junij 2017 sprejel

SKLEP

o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v
letu 2017
I.
Mestna občina Velenje v letu 2017, ob prazniku občine,
podeljuje naslednja priznanja:
1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: JANEZ POLES,
MUZEJ VELENJE in SKUPINA ŠANK ROCK.
JANEZ POLES
Prim. Janez Poles, dr. med., specialist interne med., kardiologije
in vaskularne med., zdravnik, kardiolog, publicist, direktor se je
rodil 6. 10. 1951, v Slovenj Gradcu.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Velenju, študij
medicine pa je končal na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Na
“Vazduhoplovnom” inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje
iz letalske medicine. Podiplomski študij iz kardiologije je leta
1985 opravil na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 1991 na
Medicinski fakulteti v Zagrebu. Na GEA Collegeu Ljubljana
je specializiral Management v zdravstvu in se izpopolnjeval
iz fiziologije gibanja na UKK Institutu Tampere (Finska). Med
1975 in 1980 je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Velenje,
od aprila 1980 pa je delo opravljal v Bolnišnici Topolšica. Leta
1984 je opravil specialistični izpit iz interne medicine. Leta
2001 mu je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo
naziv primarij. 2013 je pridobil subspecializacijo iz kardiologije
in vaskularne medicine.
Od spomladi 1985 do poletja 2007 je vodil Bolnišnico
Topolšica – sprva kot vodja TOZD ZC Velenje, nato kot direktor
samostojnega javnega zavoda.
Od leta 1985 se aktivno ukvarja s preventivo, diagnostiko,
zdravljenjem in rehabilitacijo bolnikov z boleznijo srca
ter ožilja. Poleg kliničnega dela z bolniki na oddelku, v
specialistični ambulanti in funkcionalni diagnostiki se vključuje
tudi v izobraževalno ter raziskovalno delo. Od leta 1980 dalje
opravlja preglede slovenskih letalcev.
Uvedel je več raziskovalnih projektov in sodeloval pri
multicentričnih raziskavah (108), v dveh je bil tudi nacionalni
koordinator.
Doslej je objavil 92 strokovnih, 381 poljudnostrokovnih člankov
in izdal knjigo Poti do zdravja (2007). Izvedel je številna
strokovna predavanja in delavnice za zdravnike, specialiste
ter kardiologe. Bil je tudi mentor mnogim sekundarijem
in specializantom. Predava na domačih in tujih strokovnih
srečanjih ter pogosto tudi širši laični javnosti.
Ves čas je društveno aktiven. V letih 1988–2012 je bil član
upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, od 1986
do 2002 član Delovne skupine za funkcionalno diagnostiko
Združenja Kardiologov Slovenije, od 1996 dalje pa tudi član
Delovne skupine za funkcionalno diagnostiko Evropskega
kardiološkega združenja. Od 1998 je član delovne skupine
za rehabilitacijo in funkcionalno diagnostiko, delovne skupine
za srčno popuščanje ter član delovne skupine za srčno
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rehabilitacijo Evropskega kardiološkega združenja.
Od 2000 do 2014 je bil predstavnik Zdravniške zbornice
Slovenije in Združenja kardiologov Slovenije v Evropskem
odboru specialistov – Sekcija kardiologov.
Od 2001 dalje je član upravnega odbora Združenja letalske
medicine Slovenije. Od 2007 do 2012 je bil član upravnega
odbora in strokovnega sveta Združenja za nordijsko hojo in
rekreacijo Slovenije.
Od leta 2003 je član znanstveno strokovnega sveta revije
Slovenska kardiologija.
V letih od 2005 do 2011 je z nordijsko hojo združil in spoprijateljil
številne prebivalce Šaleške doline z namenom, da bi z njo
ohranjali svoje zdravje.
Nagrade in priznanja
•
1998: red dela s srebrnim vencem
•
2001: podelitev naziva primarij
•
2004: častni občan občine Šoštanj
Prim. Janez POLES, dr. med. si za svoje bogato strokovno
delo in predanost zasluži, da se njegovo uspešno delovanje v
naši lokalni skupnosti prepozna z ustrezno zahvalo ter nagrado
v obliki Grba Mestne občine Velenje.
MUZEJ VELENJE
Ob izgradnji novega mesta so v Velenju, zaradi želje po
ohranjanju kulturne dediščine, ustanovili muzej in pred
šestdesetimi leti, 3. novembra 1957, je bila podpisana ustanovna
listina Muzeja slovenskih premogovnikov. Prvenstvena naloga
muzeja ob ustanovitvi je bila ohranjanje in predstavljanje
zgodovine ter razvoja vseh slovenskih premogovnikov.
Velenjski muzej je bil sprva del Rudnika lignita Velenje in nato
Občine Velenje, njegove naloge pa so iz leta v leto postajale
obsežnejše. Njegova vloga v prostoru in družbi je rasla. Od
leta 1976 je bil muzej del Kulturnega centra Ivan Napotnik
Velenje, od 11. marca 2004 pa samostojen javni zavod. Vse
od ustanovitve ima sedež na Velenjskem gradu, ki je bil takrat
v precej slabem stanju, danes pa je eden najlepše ohranjenih
slovenskih gradov. Obnova stavbe je potekala intenzivno od
ustanovitve muzeja vse do devetdesetih let 20. stoletja in se
še vedno nadaljuje.
Prvi muzejski razstavi o zgodovini slovenskih premogovnikov, ki
je bila javnosti predstavljena leta 1966, so sledile druge stalne
postavitve. Najprej muzejska postavitev ostankov mastodontov,
ki so jih leta 1964 našli v Škalah in nato razstava afriške
umetnosti iz zbirke Františka Foita, ki jo je muzej pridobil leta
1971. Leta 1999 je bila razstava o premogovništvu preseljena
v avtentično okolje Starega jaška in odtlej je Muzej Velenje
svojo dejavnost še intenzivneje širil na druga področja.
Danes je Muzej Velenje, s strani države, pooblaščen javni
zavod za evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, hrambo,
varovanje in strokovno obravnavo ter predstavljanje kulturne
dediščine na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob
Paki. Muzej Velenje je v slovenskem merilu cenjena institucija,
ki svojo prepoznavnost in dobro ime, zlasti v zadnjem obdobju,
utrjuje tudi zunaj državnih meja. Danes deluje na osmih
lokacijah, kjer poleg bogate vsebine skrbi tudi za urejanje in
vzdrževanje objektov ter njihove okolice. Sedež muzeja je še
vedno na Velenjskem gradu, kjer je na ogled enajst stalnih
postavitev in vedno tudi najmanj ena občasna razstava, poleg
tega pa sodelavci Muzeja Velenje stalno skrbijo za bogato
prireditveno dejavnost ter za številne pedagoške in andragoške
projekte, projekte kulturne vzgoje in medgeneracijskega
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ter medkulturnega dialoga, ki jih prirejajo tudi v vseh drugih
muzejskih enotah: v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v
Šoštanju, v Hiši mineralov v Starem Velenju, na Kavčnikovi in
Grilovi domačiji, pri spominski sobi v Topolšici in v spominskem
parku na Graški gori. V okviru Muzeja Velenje že petindvajset let
uspešno deluje tudi konservatorsko-restavratorska delavnica.
Muzej Velenje je ustanova odprtih vrat, znana po svoji
dostopnosti in naklonjenosti, sodelovanju ter povezovanju z
najrazličnejšimi institucijami, društvi, skupinami in posamezniki.
Sodelovanje in povezovanje ne le podpira in se vanju vključuje,
temveč ju omogoča ter na različne načine dejavno spodbuja.
Posebno pozornost Muzej Velenje seveda namenja tistemu
delu dediščine, ki je našemu območju dala poseben pečat in ga
še posebej zaznamovala.
Težko je oceniti pomen in vpliv ter našteti in zapisati vse
pozitivne učinke delovanja institucije, kakršna je Muzej Velenje.
Veliko o tem nam sicer povedo poročila o številu obiskovalcev in
udeležencev dogodkov, o razstavah, o znanstvenih, strokovnih
ter poljudnih prispevkih, o ohranjenih muzejskih predmetih,
ipd. Veliko rezultatov dela sodelavcev Muzeja Velenje je širši
javnosti morda manj znanih, predvsem je veliko nemerljivih. Med
njimi tudi tisti, ki so za nas in za prihodnje rodove pravzaprav
najpomembnejši.
SKUPINA ŠANK ROCK
Velenjska skupina Šank Rock je ena najbolj znanih slovenskih
rokovskih skupin. V bogati glasbeni karieri so zgradili bazo
zvestih poslušalcev in privržencev. Njihova energija nastopanja
se lahko meri z največjimi evropskimi bandi podobnega žanra.
Začetek delovanja skupine sega v leto 1982. Njihova prva
plošča »Pridite na žur« je izšla leta 1987, kmalu za tem, ko
je zasedba pričela sodelovati z velenjskim menedžerjem in
producentom Rajkom Đorđevićem. Takrat se je zgodil hiter
medijski preboj in skupina Šank Rock je kmalu postala znana
po vsej Sloveniji.
Skupina je v letih od 1982 do 2011 posnela štirinajst studijskih
albumov in nanizala vrsto nepozabnih uspešnic, kot so Pravljica
o mavričnih ljudeh, Metulj, Jaz nimam noč za spanje, Hitro
drugam, Ker te ljubim, Vzemi ali pusti, Delam, kar paše mi, Dej
se mal nasmej, itd.
Skozi vsa obdobja njihovega delovanja je skupina zamenjala
veliko število članov, nekajkrat je tudi prenehala z delovanjem.
Kljub vsem vzponom in padcem so se legendarni rockerji leta
2014, tri leta po razpadu skupine, odločili za nadaljevanje
glasbene kariere ter aprila 2015, z novo zasedbo, izdali nov
album »Restart«. Januarja 2017 je skupina izdala zadnji album
z naslovom »Nekaj več«.
Letos praznujejo 35 let delovanja in ustvarjanja svoje rockerske
pravljice, zato predlagam, da jih za njihov glasbeni doprinos ter
delovanje nagradimo z Grbom Mestne občine Velenje.
2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: HOKEJSKI KLUB
VELENJE, MATEJ MRAZ in ZDRUŽENJE SLOVENSKIH
KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – VELENJSKI
SKAVT.
HOKEJSKI KLUB VELENJE
Zgodovina Hokejskega kluba Velenje (HKV) sega v leto 1972,
ko si je skupina fantov zaželela igranja hokeja. Letos mineva 45
let njihovega nastanka, s krajšim vmesnim »spanjem društva«,
ki pa se je leta 2007 ponovno zbudilo. Vidni uspeh je velenjskim
hokejistom uspel v sezoni 1973/74, ko je ekipa, takrat HK
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Gorenje Velenje, zaigrala v elitni jugoslovanski hokejski ligi.
Hokej se je v Velenju najprej igral na zamrznjenem Velenjskem
jezeru in kasneje na kotalkališču, kjer je danes tudi uradno
Drsališče Velenje. V tistih časih je led nastajal naravno, torej brez
hladilnih sistemov. Na kotalkališču so se, če so bili pogoji dobri,
igrale tudi ligaške tekme. V kolikor vreme ni bilo naklonjeno
»ledu«, so tekmo odigrali v Celju. Tako so velenjski hokejisti
ponoči pripravljali led in zjutraj na njem igrali. Radi se spominjajo
tekme proti HK Ptuj, ko so gostje prišli na zasneženo drsališče.
Velenjski hokejisti so ga moral najprej pripraviti, odmetati sneg
in pripraviti ledeno ploskev ter nato povsem izmučeni odigrali
ligaško tekmo. To je bil entuziazem, kakršnega poznamo v HKV
še danes. Po nedejavnosti društva v devetdesetih so se novi
člani ponovno pričeli srečevati na zamrznjenem Velenjskem
jezeru. Dve sezoni so prebili na zamrznjenem jezeru in nato
zaradi neprimernih vremenskih razmer ter nevarnosti vdora
ledu, pričeli razmišljati o zamrznitvi enega izmed nogometnih
igrišč. V sezoni 2003/2004 so se povezali s ŠP Škale, PGD
Škale in ŠŠK ter v Škalah pripravili naravno drsališče. Pokazalo
se je, da je želja po drsanju in igranju hokeja v Velenju še kako
velika. Naslednja leta so vse svoje napore usmerili v pripravo
naravnega ledu, a jim zima ni bila najbolj naklonjena. Včasih je
led zdržal le par dni, včasih kakšen teden. Z novim prostorom,
Letni kino ob Škalskem jezeru, ki ga je Velenje leta 2009
pridobilo, se je zalet hokejistov ponovno dvignil, saj so v senci
gozda videli priložnost, da bi naravi lahko bili kos. Tako so vse
od leta 2010, pa vse do leta 2013, v Letnem kinu pripravljali
naravno drsališče. To drsališče je bilo, kot vsa prej, namenjeno
dopoldanskemu in popoldanskemu brezplačnemu prostemu
drsanju. Večerni termini so bili namenjeni hokeju, noč je bila
čas za pripravo oziroma največkrat popravilu ledene ploskve.
Veliko mrzlih noči so fantje prostovoljno prebedeli, da so
Velenjčani lahko varno drsali.
HKV, kot ga poznamo danes, je ponovno, kot društvo,
registrirano od leta 2007. Zaradi bogate zgodovine in izkušenj,
ki so bile vrline velenjskih hokejistov že v preteklosti, so se na
vse pretege mučili s pripravo naravnega ledu. Starejši so znanje
priprave ledene ploskve prenašali na mlajše. Podobno je bilo z
igro hokeja. Takrat so člani HKV lahko igrali hokej le v Ledeni
dvorani v Celju, kar je za društvo in njihove člane predstavljal
velik finančni zalogaj. Velik preobrat v zgodovini HKV se je zgodil
leta 2013, ko sta ŠRZ Rdeča dvorana in Mestna občina Velenje
kupili »drsališče«, ki zajema hladilni sistem, naletno ograjo,
šotor, stroj za pripravo ledu in vso ostalo infrastrukturo ter tako
zagotovili pogoje za izvedbo drsališča. Velenjsko drsališče je
pričelo graditi na prepoznavnosti tako prostega drsanja, hokeja,
curlinga, športnih dni kot tudi različnih tečajev in treningov
drsanja ter hokeja. Leta 2013 so organizirali prve deseturne
tečaje drsanja, ki jih je izvajal športni trener, član HKV. Vsako
leto se je na tečajih zvrstilo preko dvajset otrok. Tečaji potekajo
kontinuirano vsa leta in vsako leto število tečajnikov raste.
V letu 2013 je HKV v sodelovanju s Curling zvezo Slovenije
v Velenju pripravil predstavitev Curlinga. Leta 2014 je HKV
postal član Curling zveze Slovenije, od nje prejel nekaj opreme,
nekaj pa jo je kupil sam. Termini so v petek, med 20. in 24. uro,
namenjeni igranju curlinga in treningom. Velenje ima namreč
deset registriranih igralcev curlinga in dve ekipi, ki zastopata
barve Velenja, v Curling Ligi – Rolba team in Abooh pro Curling
team, katerim je letos uspel preboj v prvo slovensko Curling
ligo. V Velenju vsako leto pripravijo dva Curling turnirja, in sicer
otvoritvenega ter zaključnega.
Brezplačno prosto drsanje je, že od postavitve drsališča
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Velenje, namenjeno vsem obiskovalcem. Tako je na
velenjskem drsališču mogoče drsati več kot 60 ur na teden, in
sicer neprekinjeno približno 150 dni na sezono. Ne gre le za
prosto drsanje. Vsako soboto je na drsališču zvečer disko na
drsalkah.
Kot že omenjeno, ima HKV, poleg selekcij U8 in U10, še
selekcijo veteranov ter dve rekreativni selekciji. Članstvo je
zelo veliko in združuje preko 70 članov.
Velik mejnik v zgodovini HKV predstavlja včlanitev v Hokejsko
zvezo Slovenije, v katero je bil HKV sprejet v sezoni
2016/2017.
MATEJ MRAZ
Matej Mraz je rojen, 21. 6. 1982. Odraščal je v družini Mraz v
Velenju. Živi na Konovem, na Trubarjevi 8, v Velenju. Diplomiral
je na Višji strokovni šoli v Velenju (inženir komunale, na tem
področju je tudi zaposlen). Že v mladosti je bil družbeno
aktiven na več področjih. Najaktivnejši pa je na področju
kulture. Nastopa in sodeluje v različnih kulturnih programih,
vse od osnovne šole naprej.
Zelo aktiven je v Gledališču Velenje. Kot igralec nastopa od
leta 2001.
Nastopil, odigral je pomembne številne vloge v naslednjih
gledaliških igrah:
- Kralj ubu-sel, kmet;
- Vaja zbora, Dragec
- Iz zadrege v zadrego, poštar Šomi
- 10e, Sammy
- Ni svetnikov v paradižu, funkcionar
- Zakon je zakon, Urlih
- Hamlet v pikantni omaki, Frogi
- Enkrat na teden, Ferdinant
- Nežka Matiček, Matiček
- Gospod poslanec, Tihomir Grom in Srečko, novinar
- Nočni portir, gostje v hotelu
- Sveti Peter
- Vse o sejkspiru, Adam
- Učinek kobilice, Bianca
- Matej Mraz je idejni vodja gledališke improvizacijske skupine
Mamoo-ti
- deseto leto igra vlogo dedka Mraza
Že več let nastopa in organizira nastope gledališčnikov na
Festivalu Pika Nogavička, organizira ter nastopa v krajših
zabavnih in vzgojnih igricah za otroke. Ob zaključku leta
organizira gledališko predstavo na zadnji večer iztekajočega
leta. Vodstvo gledališča, ki ga vodi, je kot noviteto pred leti
uvedel Gledališki ABONMA v nedeljah, ob petih popoldne;
gre za kulturno izmenjavo gledaliških skupin, ki nastopajo v
Velenju, naši gledališčniki pa nastopajo, gostujejo pri skupinah
po vsej Sloveniji; abonma je uspešna novost, ki navdušuje
abonente v NEDELJAH, OB PETIH POPOLDNE
Že drugi mandat vodi Gledališče Velenje, je njegov predsednik,
ki v letu 2017 praznuje 55 letnico delovanja. Kljub težkim
razmeram, ne obupa in nadaljuje s poslanstvom Gledališče
Velenje.
Soorganizira tečaje za gledališčnike in sodeluje s pomembnimi
gledališkimi režiserji v Sloveniji, ki režirajo v Velenju (menjava
na dve do tri leta).
Po menjavi gledališke generacije je z ekipo pridobil veliko novih,
mladih članov. S pomočjo starejših kolegov (Karl Čretnik) se je
v letu 2017 zgodila premiera, v kateri so nastopili sami mladi

Številka 11-2017 / stran 

debitanti.
Brez Matejeve energije, znanja, volje in odrekanja gledališčniki
ne bi dosegali tako lepe rezultate. Gledališče povezuje mlajšo
in starejšo generacijo ter opravlja pomembno gledališko
poslanstvo v Velenju in Šaleški dolini.
Matej Mraz opravlja pomembno nalogo predsednika Zveze
kulturnih organizacij Šaleške doline že drugi mandat. Naloge
opravlja prostovoljno in je eden izmed mnogih pomembnih
prostovoljcev v Gledališču Velenje. Je član vodstva Območne
izpostave RS za kulturne dejavnosti Velenje. Glede na
uspešnost njegovega dosedanjega dela – kulturnega
poslanstva in novih izzivov, ki so postavljeni v strategiji razvoja
na področju kulture v Mestni občini Velenje, torej novih izzivov,
bo le-to visoko priznanje MO Velenje zanj velika zahvala za
dosedanje delo in velika vzpodbuda za naprej.
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN
SKAVTOV – VELENJSKI SKAVT
Velenjski skavti v Velenju delujejo že od leta 1999; formalno
so bili kot društvo ustanovljeni leta 2005. So podružnica
vseslovenskega katoliškega skavtskega združenja, ki letos
praznuje 27. leto obstoja in sestavlja del svetovnega skavtskega
gibanja WAGGS.
V Velenju deluje 80 skavtinj in skavtov, ki so razdeljeni so v
naslednje starostne skupine:
- Bobri in Bobrovke (BB), od 6 do 7 let
- Volčiči in Volkuljice (VV), od 8 do 10 let
- Izvidniki in Vodnice (IV), od 11 do 15 let
- Popotniki in Popotnice (PP), od 16 do 21 let
Vsaka veja ima starosti prilagojeno strukturiran program.
Bobri in Volčiči spoznavajo svet preko igre in zgodb iz Knjige
o džungli, Izvidniki ter Vodnice gradijo na odnosu z naravo in
sočlovekom ter razvijajo motorične sposobnosti, Popotniki in
Popotnice pa delajo na razvoju lastne osebnosti.
Vsako vejo vodijo za to predhodno usposobljeni voditelji, ki
svoje delo opravljajo prostovoljno. Na leto vsak voditelj opravi
več kot 500 prostovoljnih ur. V Velenju deluje tudi bratovščina
odraslih skavtov, s katerimi so v tesnem stiku.
Leta 2008 so se udeležili in aktivno sodelovali pri organizaciji
vseslovenskega skavtskega tabora »Jamboree«. Program
je izhajal iz treh temeljnih vrednot: skavtstva, slovenstva
in katolištva. Udeleženih je bilo 3.500 skavtinj in skavtov
različne starosti ter vej, iz različnih koncev Slovenije in tudi iz
zamejstva.
Leta 2011 so organizirali mednarodni tabor »Pustiti svet za
spoznanje boljši (el Mundo mejor)«, ob reki Nadiži. Tabora se
je udeležilo več kot 100 skavtov iz Velenja in Španije.
Leta 2015 so soorganizirali in se udeležili mednarodnega
tabora »Captain scout«, v Španiji (od Bohoja do Valladolida),
kjer so se skupaj z več kot 150 mladimi ukvarjali s perečimi
družbenimi problemi (ekologija, zaposlitev, osebna vera …).
Leta 2016 so sodelovali pri projektu »Za zdravje mladih«, ki ga
organizira Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,
Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski
svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter RTV
Slovenija. V sklopu projekta so se udeležili usposabljanj in
dosegli naziv »Promotor zdravja«.
V sklopu projekta »Za zdravje mladih« so oblikovali dva
programa. S prvim so ozaveščali mlade (ne le skavte) in
jim preko socialnega omrežja pripravljali različne naloge za
spodbujanje zdravega načina življenja na različnih področjih
zdravja (tako duhovno kot telesno zdravje). Program so
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zaključili s tedenskim izletom po Posočju, kjer so z aktivnim
programom v naravi poskrbeli za zdravo preživeti prosti čas.
Pri drugem programu so se ukvarjali z analizo zdravega načina
življenja med mladimi in oblikovanjem Google Play aplikacije
»Dober, dober…tek!«, ki olajša računanje količine sestavin
za organizacijo večjih dogodkov in daje ideje za raznovrstne
jedilnike. Njihov program je bil izbran za najboljši program
ZSKSS.
V letu 2016 so sodelovali pri projektu »Manj sveč za manj
grobov«, s katerim so ozaveščali občanke in občane o
škodljivosti prižiganja sveč na okolje ter jim ponudili ekološko
izdelano zastavico.
Tedensko organizirajo srečanja za vse starostne veje in vsako
leto večje večdnevne izhode, kot so jesenovanja, zimovanja,
spomladovanja ter poletni tabori. V letu 2016 so Volčiči in
Volkuljice kvalitetno preživljali čas v Vuhredu in Vuzenici, kjer
so spoznavali Malega princa in njegove modrosti. Izvidniki
in Vodnice so šotorili v Kranju in z viteško držo krepili moč
lastnega telesa ter duha. Popotniki in Popotnice so v okviru
projekta »Za zdravje mladih« leto zaključili v Posočju.
So organizatorji vsakoletnega projekta »Luč miru iz Betlehema«.
Pri projektu sodelujejo z Društvom tabornikov Rod Jezerski
zmaj. Preko projekta zbirajo denar za pomoči potrebne družine;
v letu 2016 so omogočili čudovito preživet zimski čas otrokom
iz socialno šibkejših družin na Golteh, letos pa so sredstva
namenili družinam, ki so se zaradi nepredvidenih in nesrečnih
razlogov znašle v stiski.
Večkrat letno, z organiziranimi akcijami, pomagajo pomoči
potrebnim. Leta 2012 so s fizičnim delom in finančnim
vložkom pomagali družini iz Dravograda ter jim pomagali rešiti
del katastrofe, ki so jo zagodle močne poplave.
Vsako leto organizirajo čistilno akcijo, ob dnevu Zemlje, in
skrbijo za lepšo ter čistejšo okolico Velenja. Leta 2016 so
sodelovali pri čiščenju Letnega kina, na Velenjskem jezeru.
Tekom leta večkrat obiščejo tudi starejše v Domu za varstvo
odraslih Velenje in Centru starejših Zimzelen Topolšica. Z njimi
delijo del svojega časa in tako vsaj malo prispevajo k lažjemu
prestajanju njihovih tegob ter osamljenosti.
V letu 2017 se bodo udeležili mednarodnega tabora v Nemčiji,
skupaj z nemškimi skavti iz Ulma in španskimi skavti iz
Valladolida.
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: 032-10-0001/2017
Datum: 27. junij 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 01/16-Uradno
prečiščeno besedilo) na 22. seji dne 27. junija 2017 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2017
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 22/16, 5/17, 9/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2.
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.534.013,37.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2016
Datum: 27. junij 2017 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

964 Velenje

964 Velenje

976 Črnova

964 Velenje

964 Velenje

37.

38.

39.

40.

41.

74
2.085
2.025
2.237
233
1.100
300
skupaj 7.980

2469/5
2488
2486/1
2487/3
2468/1-del
2468/2-del

29

806

260

Velikost (m 2)

3240/31

674/10

1654/22

1749/30

Parcelna št.

stavbno zemljišče

dvorišče

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

Vrsta dejanske rabe

964 Velenje

14.

javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javna dražba

Predvidena metoda
razpolaganja

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

garsonjera, 15,33 m2, ID 964 1347-7, Prešernova 12

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

70.000,00
40.000,00

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

626.600,00

14.000,00

Orientacijska vrednost €

2.907.413,37

239.400,00

1.850,00

580,00

17.409,60

6.240,00

Orientacijska
vrednost v €

stanovanje je prazno, potrebno adaptacije

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

30,00

25,00

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja trgovskega objekta.

20,00

21,60

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.
Predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo.

24,00

Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.

2017 – Stavbe in deli stavb

javni razpis

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

Orientacijska
vrednosti v €/m 2

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
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SKUPAJ

964 Velenje

964 Velenje

12.

13.

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

Predvidena metoda
razpolaganja

2017 - Zemljišča

neposredna pogodba

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017
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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, 80/10ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2016 – UPB) na svoji 22. seji, dne 27. junija 2017 sprejel naslednji

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH
ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 05;
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo,
Podgorje in Tajna (PUP 05)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10-UPB2, 27/10 in 7/14
- v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
V 9. členu Odloka se v poglavju Odmiki pri gradnji zahtevnih in
manj zahtevnih objektov doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu mora biti tak,
da se z gradnjo ne posega na sosednjo parcelo in da je možno
objekt vzdrževati brez motenja sosednje posesti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-08-0002/2015-300
Datum: 27. junij 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

27. junij 2017

27. junij 2017
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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-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US:U-I43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 1/16-UPB) na svoji 22. seji, dne 27. junija 2017 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
KOMPLEKSA OB ŽELEZNIŠKI PROGI, za območje urejanja M4/2 in del
območja urejanja S4/5, v Velenju
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje
urejanja M 4/2 in del območja urejanja S 4/5, v Velenju, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje, št. 11/92 in 10/99 – v nadaljevanju: osnovni odlok o ZN.
2. člen
Za 1. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage (SP) - projekt: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
ob železniški progi v Velenju, ki jih je izdelalo podjetje P&A, Projektivni atelje Velenje, Cesta na Vrtače 23,
3320 Velenje, pod št. projekta 700/2016 z datumom februar 2017 – v nadaljevanju: SP za ZN.«
3. člen
V 3. členu osnovnega odloka o ZN se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»S spremembami in dopolnitvami ZN ob železniški progi v Velenju (v nadaljevanju besedila: s.i.d. ZN ob
železnici) se spreminja ureditev predvsem na večinskem, vzhodnem delu zazidalnega območja, s stavbami
označenimi v osnovnem odloku o ZN s številkami: 3,4,5,6 in predvidenim parkiriščem z oznako 10.
2

Območje s.i.d. ZN ob železnici, ki obsega 11.444 m , predstavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 1723/11,
1781/1, 1781/3, 1781/4, 1795/2, 1795/8, 1797/1, 1797/2, 1800/9, 3521/1, 3521/2, 3524/4 in 3524/5; vse k. o.
Velenje.«
4. člen
Za 3. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Območje s.i.d. ZN ob železnici je v osnovnem odloku o ZN namenjeno obstoječi servisni in obrtni
dejavnosti. Dejavnosti se s predvidenimi spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminjajo.«
5. člen
V 4. členu osnovnega odloka o ZN se doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Na območju s.i.d. ZN ob železnici so načrtovane naslednje ureditve:
- Izvedba razširjenega parkirišča zaposlenih (glede na predvidene rešitve v obstoječem ZN) na zahodnem
delu zemljišča.
- Odstranitev obstoječih provizorijev (kovinski hangarji – skladišča) in obstoječega zaklonišča z objektom za
skladiščenje nevarnih snovi ter odstranitev dela zunanje ureditve (parkirišča gospodarskih vozil za
poslovnim objektom Komunalnega podjetja Velenje - KPV) na severnem delu zemljišča.
- Gradnja garažnega objekta za namen garažiranja in vzdrževanja službenih gospodarskih vozil in izgradnja
novega skladiščnega objekta.
- Gradnja novih delavnic ob severnem in zahodnem robu obstoječega poslovnega objekta KPV in s tem
selitev delavnic iz tega objekta, v nove delavnice. V okviru gradnje delavnice se dozida vmesni trakt med
novo rekonstruiranim poslovnim objektom KPV in novo predvidenimi delavnicami. Možno je tudi nadkritje
vmesnega prostora.
- Temeljita rekonstrukcija in delna nadzidava (prekritje obstoječih teras v drugi etaži objekta) ter dozidava
(požarno stopnišče s komunikacijami in nadstrešnica ob vzhodni fasadi, vezni hodnik v 1. nadstropju na
južni fasadi objekta) obstoječega poslovno servisnega objekta (v veljavnem ZN označen s št. 6). Možne so
odstranitve posameznih obstoječih in v bodoče nefunkcionalnih delov objekta (npr. obstoječe vezno
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stopnišče – glavni vhod v objekt ob južni fasadi). V tem okviru se rekonstruira in deloma dopolni obstoječe
pokrito parkirišče ob južni fasadi objekta.
2
Določitev površin za postavitev manjših tehnoloških objektov (do max. 50 m ) in naprav, za tehnične
potrebe komunalne (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, toplovod), tehnološke, elektro in
telekomunikacijske infrastrukture s pripadajočimi cevovodi ter zunanjo ureditvijo (dostopne poti, kinete,
tehnološki temelji…), na zahodnem delu obravnavanega območja.
Finalizacija vseh elementov zunanje ureditve na obravnavanem zemljišču. V okviru finalizacije zunanje
ureditve je predvidena možnost etapne postavitve ograje okoli celotnega obravnavanega območja, z
dvižnimi zapornicami ali vrati na mestih dostopov.

V primeru drugih namembnosti in drugačnih rešitev znotraj meje zazidalnega območja je potrebno izdelati
strokovne podlage in nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje (MOV).«
6. člen
(1) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se črtajo pogoji za objekte in posege, ki se nanašajo na objekte št. 3, 4,
5 in 6.
(2) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom »Poseg št. 10« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 10
Ureditev parkirišč z uvozi in dostopi do parkirišč.«
(3) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom »Poseg št. 13« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 13
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega križišča Koroška cesta - Cesta talcev -Prešernova cesta - Cesta
Simona Blatnika.«
(4) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom »Poseg št. 14« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 14
Predvidena je rekonstrukcija ceste Simona Blatnika z izvedbo obojestranskih pločnikov in kolesarske steze.
Dopustna je peš povezava (podhod) pod železniškimi tiri. Za takšen poseg v prostor je potrebno predhodno
izdelati lokacijski preizkus in nanj pridobiti vsa ustrezna soglasja.«
(5) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom »Poseg št. 15« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 15
Ureditev podaljška dovozne ceste do dveh individualnih stanovanjskih hiš. Dopustna je gradnja povezovalne
ceste do Koroške ceste.«
7. člen
Za 5. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Na območju s.i.d. ZN ob železnici so za objekte in posege določene naslednje zazidljive površine:
- za rekonstrukcijo, delno nadzidavo in prizidavo obstoječega poslovnega objekta KPV, na parcelah št.
1781/1 (del) in 1781/3, k. o. Velenje;
- za novogradnjo delavnice ob zahodnem in severnem robu obstoječega poslovnega objekta KPV, na
parceli št. 1781/1 (del), k. o. Velenje;
- za dozidavo vmesnega trakta med novo rekonstruiranim poslovnim objektom KPV in novo predvidenimi
delavnicami, na parceli št. 1781/1 (del), k. o. Velenje. Dopustno je tudi prekritje vmesnega prostora med
objekti;
- za novogradnjo garažnega in skladiščnega objekta zahodno od obstoječega poslovnega objekta KPV, na
parcelah št. 1791/1, 1795/2 in 1781/1 (del), k. o. Velenje;
- za novogradnjo parkirišča za zaposlene, na parcelah št. 1723/11, 1795/2 (del), 1800/9 in 3521/2, k. o.
Velenje;
2
- površina namenjena postavitvi manjših tehnoloških objektov (do max. 50 m ) in naprav za tehnične
potrebe komunalne (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, toplovod), tehnološke, elektro in
telekomunikacijske infrastrukture s pripadajočimi cevovodi ter zunanjo ureditvijo (dostopne poti, kinete,
tehnološki temelji…), na zahodnem delu obravnavanega območja, na parceli št. 3521/1, k. o. Velenje;
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površine namenjene za finalizacijo vseh elementov zunanje ureditve na obravnavanem zemljišču, na
parcelah št. 1795/2, 1795/8, 1797/1, 1797/2, 1781/1, 1781/3, 3521/2 (del), 3524/4 in 3524/5, k. o.Velenje.«

8. člen
V 6. členu osnovnega odloka o ZN se črta tretja alineja, ki se nanaša na objekte v sklopu objektov
Komunalnega podjetja Velenje.
9. člen
Za 6. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Pri projektiranju in izvedbi načrtovanih posegov in objektov na območju s.i.d. ZN ob železnici je potrebno
upoštevati naslednja oblikovna in funkcionalna merila in pogoje:
a) Tipologija zazidave
Preoblikovanje trenutno raznoliko oblikovane stavbne mase obstoječega poslovnega objekta KPV naj bo
modernistično, s poudarjeno horizontalno linijo, vseeno ritmično členjeno z oblikovnimi prijemi sodobne
arhitekture. Pretirana uporaba stroge geometrije členjenja ni nujna, vsekakor pa je potrebno doseči skladna
razmerja. Oblikovno rešitev je potrebno v poteku načrtovanja projekta IDP in PGD uskladiti z Mestno občino
Velenje.
Novi gospodarski objekti (garaža, skladišče, delavnica) na obravnavanem območju, naj bodo oblikovani kot
arhitekturno urbana dopolnitev preoblikovanga poslovnega objeta KPV, s katerim naj oblikujejo enovito
urbano in arhitekturno celoto.
b) Pogoji za oblikovanje
Za vse v nadaljevanju navedene mere se upoštevajo dovoljene tolerance, ki so zapisane v 8.a členu tega
odloka.
REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV DOLOČENIH OBSTOJEČIH DELOV OBJEKTA, DELNA NADZIDAVA
IN PRIZIDAVA OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA KPV
Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris:
- rekonstrukcija: max. 66,00 x 23,00 m + max. 9,00 x 11,00 m, poleg navedenega se rekonstruira in dopolni
obstoječa nadstrešnica ob južni fasadi v tlorisni izmeri max. 65,00 x 5,50 m;
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: max. 4,00 x 12,00 m;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: max. 66,00 x 4,00 m x 2 trakta (jug in sever);
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: max. 9,60 x 21,90 m.
Etažnost:
- rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta KPV: P + 2N (pritličje + 2 nadstropja);
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: P + 2N;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: 2.N;
- vezni hodnik v 1. nadstropju na južni fasadi objekta max. 12,50 x 2,00 m;
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: P (pritličje).
Dovoljena skupna višina:
- rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta KPV: minimalna 3,30 m (nadstrešnica ob južni fasadi);
maksimalna 11,00 m za preostali del objekta (P + 2N);
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: max. 11,00 m;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: max. 11,00 m;
- vezni hodnik v 1. nadstropju na južni fasadi objekta: max. 11,00 m;
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: max. 4,20 m.
± 0,00 kota pritličja:
Obstoječa kota pritličja objekta.
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Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom Ceste Simona Blatnika.
Streha:
Konstruktivno simetrična dvokapnica, naklon strešin minimalen glede na izbrano finalno kritino. Smer slemena
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta, rob strešine zaključen z atiko na način, da je videz strehe v
nivoju pasanta kot ravna streha.
Oblikovanje in barve:
Fasada objekta v uravnoteženih odtenkih od bele, do grafitno temno sive, možni so tudi uravnoteženi
kontrastni barvni odtenki.
Streha, oziroma strešna atika bo zasnovana v uravnoteženih in glede na fasadno oblogo skladnih barvnih
odtenkih. Možna je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v teksturi usklajenih s fasadno
oblogo.
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na ta način se lahko obdela tudi višina celotne
pritlične etaže. Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi kritinami.
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku zaključi tako, da se doseže poenotenje s strešnim
robom poslovnega objekta KPV.
Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic in podobno, naj bodo v sivih kovinskih
barvnih tonih.
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v barvnem razponu med belo in temno sivo
grafitno barvo.
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno uskladiti z MOV.
NOVOGRADNJA DELAVNICE Z VEZNIM TRAKTOM
OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA KPV

OB

ZAHODNEM

IN

SEVERNEM

ROBU

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris:
- severni trakt: max. 52,00 x 11,00 m + vezni trakt max. 10,50 x 7,00 m;
- zahodni trakt: max. 16,00 x 33,00 m;
- predvidi se možnost nadkritja vmesnega dvorišča med poslovnim objektom KPV in novo delavnico;
- ob južni fasadi delavnice se predvidi izvedba viseče nadstrešnice: max.16,00 x 2,00 m.
Etažnost:
- delavnica z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).
Dovoljena skupna višina:
- višina delavnice bo ob severni fasadi in delno tudi ob zahodni fasadi max. 4,50 m glede na teren. Višina
strešine delavnice bo ob južni fasadi in deloma tudi ob vzhodni fasadi max. 5,50 m;
- višina nadstrešenega dvorišča med objektoma (kot opcija): do max. 4,20 m;
- višina nadstrešnice ob južni fasadi: do max. 4,70 m.
± 0,00 kota pritličja:
Kota se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza - dostopa v objekt.
Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom obstoječega poslovnega objekta KPV oziroma Ceste Simona Blatnika.
Streha:
- severni del objekta: enokapnica, naklon strešine minimalen glede na izbrano finalno kritino;
- smer slemena vzhod – zahod, vzporedno z daljšo stranico objekta;
- zahodni del objekta: žagasta strešina v nasprotnih si naklonih s smiselno enakimi karakteristikami kot
preostala strešina.
Oblikovanje in barve:
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Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem fasade rekonstruiranega obstoječega poslovnega objekta KPV.
Za fasado je priporočljivo, da je zasnovana v uravnoteženih odtenkih od bele, do grafitno temno sive. Možni
so tudi uravnoteženi kontrastni barvni odtenki.
Na severni in zahodni fasadi objekta morajo biti vključeni leseni fasadni elementi (kot npr. letvična fasada). Na
severni fasadi objekta niso dovoljene okenske odprtine.
Streha oziroma strešna atika mora biti zasnovana v uravnoteženih in glede na fasadno oblogo skladnih
barvnih odtenkih. Možna je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v teksturi usklajenih s
fasadno oblogo.
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na ta način se lahko obdela tudi višina celotne
pritlične etaže. Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi kritinami.
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku zaključi tako, da se doseže poenotenje s strešnim
robom poslovnega objekta KPV.
Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic in podobno, naj bodo finalno obdelani v sivih
kovinskih barvnih tonih.
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v barvnem razponu med belo in temno sivo
grafitno barvo.
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno uskladiti z MOV.
NOVOGRADNJA GARAŽNEGA
POSLOVNEGA OBJEKTA KPV

IN

SKLADIŠČNEGA

OBJEKTA

ZAHODNO

OD

OBSTOJEČEGA

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris:
- garažni trakt (zahodnejši del): max. 36,00 x 11,00 m;
- skladiščni trakt: max. 45,60 x 11,00 m;
- ob južni fasadi objekta se predvidi izvedba viseče nadstrešnice: max. 81,60 x 2,00 m.
Etažnost:
- objekt z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).
Dovoljena skupna višina:
- objekt: strešina ob severni fasadi max. 4,50 m glede na teren, strešina ob južni fasadi max. 5,50 m glede
na teren;
- višina nadstrešnice ob južni fasadi: do max. 4,70 m.
± 0,00 kota pritličja:
Se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza - dostopa v objekt.
Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom Ceste Simona Blatnika.
Streha:
Enokapnica, naklon strešine minimalen glede na izbrano finalno kritino. Smer slemena vzhod – zahod,
vzporedno z daljšo stranico objekta.
Oblikovanje in barve:
Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem fasade rekonstruiranega obstoječega poslovnega objekta KPV.
Za fasado je priporočljivo, da je zasnovana v uravnoteženih odtenkih od bele, do grafitno temno sive. Možni
so tudi uravnoteženi kontrastni barvni odtenki.
Na severni in zahodni fasadi objekta morajo biti vključeni leseni fasadni elementi (kot npr. letvična fasada). Na
severni fasadi objekta, niso dovoljene okenske odprtine.
Streha oziroma strešna atika mora biti zasnovana v uravnoteženih in glede na fasadno oblogo skladnih
barvnih odtenkih. Možna je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v teksturi usklajenih s
fasadno oblogo.
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na ta način se lahko obdela tudi višina celotne
pritlične etaže.
Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi kritinami.
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku, zaključi tako, da se doseže poenotenje s
siceršnjim strešnim robom poslovnega objekta KPV.
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Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic in podobno, naj bodo finalno obdelani v sivih
kovinskih barvnih tonih.
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v barvnem razponu med belo in temno sivo
grafitno barvo.
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno uskladiti z MOV.
MANJŠI TEHNOLOŠKI OBJEKTI IN NAPRAVE NA SKRAJNEM ZAHODNEM ROBU OBMOČJA
Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris:
2
- tlorisna površina manjšega objekta ali naprave do max. 50,00 m .
Etažnost:
- objekt ali naprave z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).
Dovoljena skupna višina:
- objekt: do max. 4,50 m ob kapi.
± 0,00 kota pritličja:
Se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza - dostopa v objekt.
Gradbena linija:
Vzporedno s potekom obstoječega vročevoda.
Streha:
Dvokapnica, naklon strešine minimalen glede na izbrano finalno kritino. Strešni kapni rob naj bo zaključen z
atiko, kot pri ravni strehi.
Oblikovanje in barve:
Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem podobnih tehnoloških objektov KPV.«
10. člen
Za 8. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Situacije objektov in zunanjih ureditev na območju s.i.d. ZN ob železnici so razvidne iz grafičnih prilog SP za
ZN, ki so navedene v 1.a členu odloka.
Na območju s.i.d. ZN ob železnici se poveča toleranca glede tlorisne velikosti objekta iz ±0,50 m, kot to
določa 8. člen, 2. točka osnovnega odloka o ZN, na ±1,00 m, pod pogojem, da takšno povečanje ne posega v
pas na severnem robu območja, kjer prihaja do približevnja k obstoječim stanovanjskim hišam. To določilo
velja za vse navedene mere v odloku, tudi za maksimalne tlorisne dimenzije.
Vsi ostali pogoji iz 8. člena odloka veljajo tudi za območje s.i.d. ZN ob železnici.«
11. člen
(1) V 9. členu osnovnega odloka o ZN pod naslovom Motorni promet, se črta drugi odstavek.
(2) V 9. členu osnovnega odloka o ZN, pod naslovom Mirujoč promet, se črtata prva in tretja alineja.
(3) V 9. členu osnovnega odloka o ZN, pod naslovom Mirujoč promet, se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Znotraj območja s.i.d. ZN ob železnici je zagotovljenih 124 parkirnih mest (PM):
- novo zahodno parkirišče
67 PM
- parkirišče ob novem garažnem objektu
7 PM
- parkirišče ob rekonstruiranem objektu KPV
(6+22) 28 PM
- pokrito parkirišče ob južnem robu rekonstr. posl. objekta KPV
(6+4+9) 19 PM
- pokrito parkirišče ob vzhodnem robu rekonstruiranega poslovnega
objekta KPV pod novo nadstrešnico
3 PM
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V primeru drugačne zasnove parkirišč oziroma njihovega števila je potrebno izdelati strokovne podlage in
nanje pridobiti soglasje MOV.«
12. člen
Za 9. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Za prometno ureditev na območju s.i.d. ZN ob železnici veljajo naslednji pogoji:
a) Povezava na javno prometno omrežje:
Na območju s.i.d. ZN ob železnici je načrtovana izvedba rekonstrukcije dveh obstoječih priključkov na
občinsko Cesto Simona Blatnika in prestavitev enega priključka v smeri proti vzhodu ter izvedba novega
cestnega priključka na območju dostopa na predvideno parkirišče zaposlenih, na zahodnem robu območja.
Možna je rekonstrukcija in nadaljnja uporaba priključka in uvoza iz obstoječega vzhodnega parkirišča KPV
(parcelna št. 1781/4, k o. Velenje).
Vsi priključki na Cesto Simona Blatnika morajo biti zasnovani in izvedeni pravokotno na os ceste, skladno s
pogoji upravljalca občinske ceste. Vzhodni priključek služi dostopu na obstoječe parkirišče na vzhodnem robu
območja. Zahodni priključek služi za uvoz/izvoz na parkirišče za zaposlene.
Obstoječi priključek, ki je lokacijsko približno na polovici poteze dolžine celotnega območja, se prestavi za
cca. 5,00 m v smeri proti vzhodu, zaradi boljše funkcionalne zasnove notranjega prometa.
Vsi rekonstruirani, prestavljeni in novi priključki se izvedejo skladno s pogoji upravljalca občinske ceste.
Znotraj meje cestnega sveta in preglednega trikotnika na rekonstruiranem cestnem priključku ni dovoljena
zasaditev, postavitev skulptur, reklamnih panojev, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost
na območju priključka ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti na
območju priključka, skladno z veljavno zakonodajo.
b) Notranji promet:
Trase dovozov od priključkov na občinski cesti do posameznih funkcionalnih enot na obravnavanem območju,
se določijo v projektni dokumentaciji za predvidene objekte.«
13. člen
Za 10. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»Za ureditve in priključevanje objektov na območju s.i.d. ZN ob železnici na kanalizacijsko, vodovodno,
elektro energetsko in toplovodno omrežje je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
a) Priključevanje na kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je izvedena mešana kanalizacija.
Komunalne odpadne vode se speljejo v sekundarni javni kanal za odvajanje komunalne odpadne in
padavinske vode. Priključitev se izvede v dno jaška oziroma, če to ni mogoče, minimalno nad muldo jaška.
Priključitev je potrebno izvesti s kronsko navrtavo v telo jaška ter odprtino tesniti z ustreznim tesnilom. Vse
poškodbe javne kanalizacije zaradi nestrokovnega posega mora investitor odpraviti na svoje stroške.
Priključevanje na javno kanalizacijo se izvede skladno s pogoji KPV in skladno z veljavno zakonodajo.
Kanalski priključek objekta mora biti obdelan v projektni dokumentaciji (opremljen mora biti z absolutnimi
kotami iztoka iz objekta in priključkom na javni kanal ter vzdolžnim profilom). Iz projekta mora biti jasno
razvidno, da je objekt varen v primeru povratnega poplavljanja iz kanalizacije.
Vsa dela v neposredni bližini kanalizacije se izvedejo pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije skladno s
pogoji KPV in skladno z veljavno zakonodajo.
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Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez
prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena
morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
Padavinske vode je potrebno speljati v mešano kanalizacijo preko ustrezno grajenega zadrževalnika.
Priključevanje na javno meteorno kanalizacijo se izvede skladno s pogoji KPV in skladno z veljavno
zakonodajo.
V projektu naj bo viden detajl priključitve na predpisani jašek javne kanalizacije.
Investitor si mora pridobiti soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek na
kanalizacijsko omrežje. V primeru, ko kanalski priključek poteka v bližini drugih komunalnih naprav ali jih križa,
je naročnik dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja upravljavcev teh naprav.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo določilom veljavne zakonodaje.
Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javno kanalizacijo mora biti takoj prijavljen nadzorni službi
upravljavca javne kanalizacije. Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica gradnje priključkov, se
odpravijo na stroške investitorja. Za čas gradnje in obratovanja je potrebno preprečiti vnos gradbenega
materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.
Po izvedbi priključitve na javni kanal mora investitor upravljavcu javne kanalizacije predložiti geodetski
posnetek kanalizacijskega priključka v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Posnetek mora predati KPV, ki izvede vnos v zbirni kataster in podatke posreduje na GURS.
Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov. Upoštevati je
potrebno tudi možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe
vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.
b) Priključevanje na vodovodno omrežje
Obravnavano območje je preko priključnega cevovoda duktil DN 100 priključeno na sekundarni cevovod PE
DN 110. Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm;
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znaša minimalno 3,00 m ter za
priključne vode minimalno 1,00 m;
- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno
zaščitno cev najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta;
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2,00 m;
- za premere cevi DN 80 mm in več je potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz
duktilne litine.
Podrobnejši pogoji bodo podani v fazi projektiranja predvidenih objektov, ko bo znana tudi priključna moč
posameznih objektov.
Pri opremljanju območja s pitno vodo je poleg pogojev KPV, potrebno upoštevati še veljavno zakonodajo.
c) Priključevanje na elektro omrežje
c.1) Na območju s.i.d. ZN ob železnici poteka obstoječ in predviden elektro distribucijski sistem:
-

preko uvoza zemljišča namenjenega izvedbi razširjenega parkirišča poteka obstoječ podzemni 20 kV SN
vod v kabelski kanalizaciji, kar je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor;
ob robu območja, na vzhodni strani na parc. št. 1781/3, k. o. Velenje, se nahaja obstoječa
transformatorska postaja TP Toplovod Velenje, ki pa ni v lasti in upravljanju Elektro Celje, d. d.;
pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih
elektroenergetskih vodov ter naročiti zakoličbo kablovodov pri pristojni območni enoti družbe Elektro Celje,
d. d.;
pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani
pristojne območne enote družbe Elektro Celje, d. d.;
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v kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z
izkopi in poklicati upravljavca;
nadzor nad izvajanjem del bo Elektro Celje d. d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih;
za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih
infrastruktur je potrebo pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno s predpisi, ki urejajo posege v
območjih varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij;
vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega
elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja;
v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave morajo biti pridobljene
overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro Celje, d. d.
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

c.2) Tehnični pogoji
Izvedba priključka:
Mesto priključitve - TP:
Material in presek priključenega voda:
Vrsta priključka:
Lokacija izvedbe priključne merilne omare:

TP TOPLOVOD VELENJE: TUJA 061
2
Al 3 x 150 mm
obstoječi
v transformatorski postaji

Obravnavani objekti na območju s.i.d. ZN ob železnici se bodo napajali za obstoječimi meritvami porabe na
obstoječem merilnem mestu št. 12206 z zakupljeno priključno močjo 600 kW, v skupini Odjem na srednji
napetosti 1-35 kV, ki se po navedbi vlagatelja zaradi predvidenega posega ne povečuje.
c.3) Ostali pogoji
Pri načrtovanju in gradnji objektov bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne
tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti
projektno obdelana v posebni mapi.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa skladno s predpisi, ki urejajo to področje.
Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d. d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo
zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju.
Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega
bremenijo investitorja predmetnih del.
Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in
isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d. d.
č) Priključevanje na toplovodno omrežje
Pri izdelavi projektne dokumentacije in priključitvi na distribucijski sistem je potrebno upoštevati pogoje KPV in
veljavno zakonodajo.
Pri načrtovanju s tem aktom predvidenih objektov in ureditev, je potrebno upoštevati obstoječe stanje sistema
za daljinsko ogrevanje na tem območju:
- obstoječi koridor 2C sistema 140/700C NP 16 magistralni vročevod TEŠ – CEP;
- obstoječi razvod sekundarnih razvodov iz TPP 300.
Na obravnavanem območju je možna priključitev na sistem daljinskega ogrevanja za novozgrajene objekte,
rekonstruirane in delno nadzidane objekte. Predvideti je potrebno povečano TPP 300, katera danes oskrbuje
s toploto stavbo na Koroški cesti 3a.
Pri načrtovanju obnove in razširitve sekundarnega sistema iz TPP 300 je potrebno upoštevati pogoje KPV in
veljavno zakonodajo.«
14. člen
16. člen osnovnega odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 16. členom, ki se glasi:
»VII. ETAPNOST IZVEDBE
Na območju s.i.d. ZN ob železnici je predviden sledeč vrstni red izvedbe :
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Izvedba razširjenega parkirišča zaposlenih.
Izvedba nadomestne in razširjene TPP 300 na zahodnem robu območja odstranitev obstoječih
provizorijev (kovinski hangarji – skladišča) in obstoječega zaklonišča ter odstranitev dela zunanje
ureditve (parkirišča gospodarskih vozil za poslovnim objektom KPV) na severnem delu območja.
Gradnja garažnega objekta za namen garažiranja in vzdrževanja službenih gospodarskih vozil in
izgradnja novega skladiščnega objekta. Gradnja novih delavnic ob severnem in zahodnem robu
obstoječega poslovnega objekta KPV in s tem selitev delavnic iz tega objekta v nove delavnice. V okviru
gradnje delavnice se lahko dozida vmesni trakt med novo rekonstruiranim poslovnim objektom
Komunalnega podjetja Velenje in novo predvidenimi delavnicami. Možno je tudi prekritje vmesnega
prostora, kar je razvidno iz grafične priloge (list št. 5 - zazidalna situacija).
Temeljita rekonstrukcija in delna nadzidava (prekritje obstoječih teras v drugi etaži objekta) ter dozidava
(požarno stopnišče s komunikacijami in nadstrešnica ob vzhodni fasadi, vezni hodnik v 1. nadstropju na
južni strani objekta) obstoječega poslovno servisnega objekta (v grafičnem delu ZN označen s številko
6). Možne so odstranitve posameznih obstoječih in v bodoče nefunkcionalnih delov objekta (npr.
obstoječe vezno stopnišče – glavni vhod v objekt ob južni strani objekta). V tem okviru se rekonstruira in
deloma dopolni obstoječe pokrito parkirišče ob južni fasadi objekta.
Finalizacija vseh elementov zunanje ureditve na obravnavanem zemljišču. V okviru finalizacije zunanje
ureditve je predvidena možnost etapne postavitve ograje okoli celotnega obravnavanega območja, z
dvižnimi zapornicami ali vrati na mestih dostopov.

Vrstni red etapnosti se lahko spremeni glede na potrebe investitorja.«

V celoti se črta 17. člen osnovnega odloka o ZN.

15. člen

16. člen
Besedilo 20. člena osnovnega odloka o ZN se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt in SP iz 1. in 1.a člena tega odloka so na vpogled na Uradu za urejanje prostora Mestne
občine Velenje in na Upravni enoti Velenje.«
17. člen
Vsi ostali členi osnovnega odloka o ZN ostanejo še naprej v veljavi tudi za območje s.i.d. ZN ob železnici.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
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