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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne Ob-
èine Velenje, št. 4/99) 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

1. Sklep o imenovanju èlana Nadzornega sveta javnega podjetja Ko-
munalno podjetje Velenje  

2. Sklep o imenovanju èlanov v svet zavoda Mladinski center Velenje  
3. Sklep o izvzemu nepremiènin v k.o. Velenje iz javnega dobra 
4. Sklep o prodaji nepremiènin v k.o. Velenje  
5. Sklep o ureditvi cestnega prometa v Mestni obèini Velenje  
6. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del obmoèja urejanja S 

4/9, za gradom v Velenju 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem naèrtu 
za centralne predele mesta Velenje, za obmoèje urejanja C4/1, 
C4/2, C4/3, S4/11,S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, M4/5 in R4/7 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem naèrtu 
za centralne predele mesta Velenje za obmoèje urejanja C4/1, C4/2, 
C4/3, S4/11,S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, M4/5 in R4/7 

 
 
Številka:     069-0002/2001-100  
Datum:       28.3.2001 
                                                                     
                                                                     

                                                                    Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US) in 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) je Svet 
Mestne obèine Velenje na svoji 18. seji, dne 27.3.2001 
sprejel 

SKLEP       
o imenovanju èlana nadzornega  

sveta javnega podjetja Komunalno  
podjetje Velenje 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje imenuje za èlana 
nadzornega sveta javnega podjetja Komunalno 
podjetje Velenje Draga MARTINŠKA, roj. 
1965, stanujoèega Šenbric 6, Velenje. 

II.  

Mandatna doba je 4 leta.  

III.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se ob-
javi v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje.  

 

Številka: 108-0006/2001-284 

Datum:   28.3.2001 

 

Župan Mestne obèine Velenje 

Sreèko MEH, s.r.  
 
 

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US) in 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) je Svet 
Mestne obèine Velenje na svoji 18. seji, dne 27.3.2001 
sprejel 

S K L E P 
o imenovanju èlanov v svet zavoda  

Mladinski center Velenje 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje imenuje za èlane 
sveta zavoda Mladinski center Velenje:   

− Sebastjana Apata, roj. 1974, stanujoèega 
Šalek 95, Velenje  

− Hermino Groznik, roj. 1940, stanujoèo 
Kraigherjeva 8, Velenje  

− Nino Rošer, roj. 1983, stanujoèo Pod-
kraj 4/b, Velenje  

− Gašperja Koprivnikarja, roj. 1978, sta-
nujoèega Paka 35/k, Velenje  

− Draga Martinška, roj. 1965, stanujoèega 
Šenbric 6, Velenje. 

 II.  

Mandat èlanov sveta zavoda traja 4 leta. 

III.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 108-0009/2001-284 
Datum:   28.3.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 18. seji, dne 27.3.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènin v k.o.Velenje iz 

javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènin parc.št.3564/1, dvorišèe, v izmeri 
121 m2, 3564/2, pot, v izmeri 545 m2, 3564/3, 
dvorišèe, v izmeri 74 m2, vse vl.št. 2899, k.o. 
Velenje, iz   javnega dobra. 
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Nepremiènina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne obèine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:     466-0085/99-300 
Datum:       28.3.2001 
 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 18. seji, dne 27.3.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènin v k.o.Velenje 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremiènin parc.št. 1623/3, pašnik, v izmeri 
445 m2  v vl.št.363, k.o. Velenje,  parc.št. 
1625/2, moèvirje, v izmeri 358 m2, vl.št. 2859, 
k.o. Velenje,  parc.št. 1627/4, moèvirje, v iz-
meri 220 m2, vl.št.2859, k.o. Velenje, parc.št. 
1639/1, travnik, pot, v izmeri 1330 m2, vl.št. 
2859, k.o. Velenje, katere lastnik je Mestna 
obèina Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:     466-0080/2000-200 
Datum:       28.3.2001 
 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

Na podlagi 15., 16., 17. in 18. èlena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 24. èlena 
Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
obèine Velenje, št. 4/99) je svet Mestne obèine Velenje 
na 18. seji, dne 27.3.2001 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi cestnega prometa v Mestni 

obèini Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

 (vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se v naseljih Mestne obèine 
Velenje urejajo:  
I.        SPLOŠNE DOLOÈBE 
II. PRISTOJNOSTI ORGANOV ZA 
          IZVRŠEVANJE DOLOÈB TEGA 
          ODLOKA 
III.     OMEJITVE PROMETA 
IV.     USTAVLJANJE IN PARKIRANJE 
V.      POSEBNE PROMETNE STORITVE 
VI. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO 
          PARKIRANIH, POKVARJENIH, 
          POŠKODOVANIH IN ZAPUŠÈENIH 
          VOZIL 
VII.    NADZOR 
VIII.   KAZENSKE DOLOÈBE 
IX.     PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE 

2. èlen 

(pomen izrazov)  
 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem 

odloku imajo enak pomen, kot izrazi v 
19. èlenu zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in v 
14. èlenu zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 29/97). 

(2) Obmoèja naselij po tem odloku so 
obmoèja oznaèena s prometnimi znaki, 
ki oznaèujejo zaèetek, oziroma konec 
naseljenega kraja. 
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(3) Javne prometne površine  so po tem 
odloku vse kategorizirane obèinske 
ceste in javne poti, trgi, kolesarske 
steze, ploèniki, posebne površine za 
pešce (za promet z vozili zaprto 
obmoèje), parkirne površine in 
avtobusna postajališèa,  ki jih lahko 
vsak uporablja na naèin in pogoji, 
doloèenimi s predpisi, ki urejajo javne 
ceste in varnost prometa na njih.  

(4) Javne parkirne površine so površine 
oznaèene s prometnimi znaki ali talnimi 
obeležbami 

(5) Rezervirane parkirne površine so javne 
površine za: 
− tovorna motorna vozila, avtobuse, 

poèitniške prikolice in plovila; 
− tovorna motorna vozila, ki 

prevažajo nevarne snovi; 
− vozila, ki so oznaèena z znakom 

za invalide; 
− taxi vozila; 
− avto šole; 
− hrambo in varovanje vozil. 

(6) V zvezi z ureditvijo prometa se Mestna 
obèina Velenje razdeli na naslednja 
obmoèja: 
1. Za promet zaprto obmoèje, 
2. Obmoèje Kardeljevega trga in 

Stantetove ulice, 
3. Obmoèja mesta, ki obsega 

preostala obmoèja znotraj 
krajevnih tabel.  

(7) Obmoèje za pešce je prometno obmoèje, 
ki je namenjeno izkljuèno pešcem. 
Drugi udeleženci v prometu ga lahko 
uporabljajo samo v primeru, ko to 
dovoljuje prometna signalizacija. 

II. PRISTOJNOSTI  ZA IZVRŠEVANJE 
TEGA ODLOKA 

3. èlen 

(pristojnosti Mestne obèine Velenje) 
 
(1) Mestna obèina Velenje za zagotavljanje 

nemotenega in varnega odvijanja 
prometa skladno z zakonom o varnosti 
cestnega prometa za posamezno cesto 

ali njen del, oziroma za naselje in njen 
del odredi naèin odvijanja prometa: 

1. Doloèi parkirne površine, naèin 
parkiranja, prepoved parkiranja in 
ustavitve po doloèenih cestah in ob 
trgovskih in gostinskih lokalih; 

2. Odredi postavitev in vzdrževanje 
varovalnih ograj na nevarnih krajih, kjer 
so ogroženi pešci;  

3. Odredi dodatne tehniène ukrepe in druge 
ukrepe za varnost otrok, pešcev in 
kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, 
zdravs tvenih  zavodov,  igr išè ,  
stanovanjskih naseljih in drugih 
obmoèjih, kjer se ti udeleženci 
pojavljajo v veèjem številu; 

4. O d r e d i  o d s t r a n i t e v  u n i è e n e ,  
poškodovane, izrabljene ali neustrezno 
postavljene prometne signalizacije, ter 
postavitev nove signalizacije; 

5. Odredi ukrepe za umirjanje prometa; 
6. Predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je 

potrebno upoštevati pri prekopavanju 
cest in drugih delih na javnih prometnih 
površinah; 

7. Doloèi prednostne in stranske ceste; 
8. Doloèi enosmerne ceste; 
9. Omeji hitrost vožnje skozi naselja; 
10. Uredi promet pešcev in promet s kolesi, 

kolesi z motorjem in vprežnimi vozili;  
11. Uredi naèin gonjenja in vodenja živine; 
12. Ukrepa v drugih zadevah lokalnega 

pomena v naseljih; 
13. Odredi pogoje in naèin odvoza 

nepravilno parkiranih vozil ter za 
postavitev naprave, s katero se prepreèi 
odpeljati nepravilno parkirano vozilo; 

 
(2) Za strokovno urejanje zadev po 

doloèbah tega odloka in doloèbah 
odredb je odgovoren Urad za 
gospodarske javne službe Mestne obèine 
Velenje (v nadaljevanju: Urad). 

(3) Urad mora v primerih, ko to narekuje 
varnost prometa, nemudoma z odloèbo 
i n špek to r j a  od red i t i  odp ravo  
nepravilnosti in ukrepe za zagotovitev 
varnega prometa  

(4) Župan lahko za strokovno preuèevanje 
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razmer in priprav ukrepov s podroèja 
urejanja prometa imenuje komisijo za 
tehnièno urejanje cestnega prometa. 

4. èlen 

 (pristojnosti ožjih delov obèine) 
 
Krajevne skupnosti in mestne èetrti lahko 
spremljajo prometno ureditev na svojem 
obmoèju in predlagajo Uradu: 
− ureditev prometa pešcev in kolesarjev, 
− ureditev dostavnega prometa, 
− ureditev prometa pred šolami in 

vzgojno- varstevnimi ustanovami, 
domovi za ostarele in zdravstevnimi 
zavodi, 

− ureditev prometa pred izhodi iz 
s tanovanjskih,  proizvodnih in 
neproizvodnih objektov, 

− ureditev parkirnih površin,  
− druge ukrepe, ki zadevajo ureditev 

prometa in prometno varnost 
udeležencev v prometu.  

 

III. OMEJITVE PROMETA 

5. èlen 

(splošna omejitev)  
 
Na obmoèju Mestne obèine Velenje velja, da 
je vožnja ali parkiranje dovoljeno samo po za-
to doloèenih površinah.  

6. èlen 

(omejitev hitrosti v naseljih)  
 
(1) V naseljih Mestne obèine Velenje, ki so 

oznaèena s prometnim znakom”ime 
naseljenega kraja“, je hitrost vožnje 
omejena na 50 km/h.  

(2) Na posameznih odsekih javnih 
prometnih površin, kjer varnost prometa 
to omogoèa, lahko Urad z odloèbo 
doloèi veèjo dovoljeno hitrost, oziroma 
hitrost vožnje  omeji pod 50 km/h na 
obmoèjih v naselju ali delu naselja, èe je 

zaradi gostote prometa pešcev in 
njihove varnosti to potrebno (obmoèje 
omejene hitrosti). Hitrost ne sme biti 
omejena na manj kot 30 km/h.  

7. èlen 

(omejitev prometa v zaprtem obmoèju)  
 
(1) V zaprtem obmoèju je prepovedan pro-

met z motornimi vozili v delu Vodniko-
ve ceste od križišèa z Jenkovo cesto do 
Trga mladosti, na Trgu mladosti, na Ti-
tovem trgu, na Cankarjevi plošèadi in na 
delu blokovne gradnje v Šaleku.  

(2) Prepoved prometa mora biti oznaèena z 
ustrezno prometno signalizacijo. 

(3) Župan lahko z odredbo doloèi dodatna 
zaprta obmoèja za omejitev prometa. 

8. èlen 

 (primeri dovoljenega dovoza v zaprto obmoèje)  
 
Ne glede na prepoved iz prvega odstavka 7. 
èlena tega odloka je promet z vozili na javnih 
prometnih površinah dovoljen v naslednjih 
primerih: 
1. Za preskrbovanje organizacij in 

gospodinjstev v zaprtem obmoèju, èe 
dovoz ni mogoè z dvorišène strani: 
− med 6.00 in 9.30 uro z vozili do 6 

ton najveèje dovoljene mase, za 
gospodinjstva pa tudi med 16.00 
in 18.00 uro, 

− s posebnim dovoljenjem, ki ga 
izda Urad, za  vozila do 12 ton.  

− vozilo mora po konèanem 
razkladanju nemudoma odpeljati, 

2. Za interventna vozila gasilcev in nujne 
medicinske pomoèi ter vozil policije in 
komunalnih služb; 

3. Za invalide s posebno veljavno parkirno 
karto in izkaznico, ki jo izda upravna 
enota; 

4. S posebnim dovoljenjem Urada za 
osebna vozila tistih imetnikov, katerih 
sedež ali stalno prebivališèe je na tem 
obmoèju, ob pogoju, da imajo garažo ali 
zagotovljen parkirni prostor na 
funkcionalnem zemljišèu zgradbe, 
vkateri imajo sedež ali v njej stanujejo. 
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9. èlen 

(posebna ureditev v zaprtem obmoèju)  
(1) S t a n o v a l c i ,  g o s p o d a r s k i  i n  

negospodarski subjekti v za promet 
zaprtem obmoèju so se dolžni 
oskrbovati z dvorišèa ali drugega 
podobnega prostora, kjer so za to dani 
pogoji.  

(2) Dejstvo, ali so podani pogoji za 
oskrbovanje z dvorišèa ali drugega 
podobnega prostora, ter èe so na 
funkcionalnem zemljišèu zgradb možni 
parkirni prostori in njih število, ugotovi 
Urad. 

(3) Na osnovi ugotovitve iz prejšnjega 
odstavka izda Urad dovolilnice za vstop 
na zaprto obmoèje. Dovoljenje za dovoz 
mora voznik odložiti na vidnem mestu 
pod vetrobranskim steklom tako, da bo 
možna kontrola in da bo razviden lastnik 
vozila in registrska številka. 

10. èlen 

(obmoèje Kardeljevega trga in Stantetove ulice)  

 
(1) Na s prometnimi znaki oznaèeno 

obmoèje Kardeljevega trga in Stantetove 
ulice (obe plošèadi) je prepovedan 
promet z motornimi vozili.  

(2) Dovolilnic za vstop na to obmoèje ni 
možno izdati. 

(3) Dostava v obmoèjih pod toèko 1. se 
opravlja z mobilnimi vozièki na roèni 
ali elektrièni pogon.  

11. èlen 

(izjemna zapora ceste) 
 
(1) Urad lahko v primeru elementarne 

nesreèe, izrednih snežnih padavin ali v 
primeru prekomerne onesnaženosti 
zraka, ter ob drugih izrednih razmerah, 
zapre posamezne dele javnih prometnih 
površin in temu primerno doloèi možne 
obvozne smeri. 

(2) Župan lahko v primerih iz prvega 
odstavka tega èlena odredi konkretne 
ukrepe za odpravo nastalih razmer, èe 
pooblašèena podjetja niso sposobna 
sama v najkrajšem možnem èasu 
normalizirati razmer. 

(3) Za skladnost dela mobiliziranih 
delovnih sredstev in delovne sile ob 
izrednih razmerah skrbi obèinski štab 
civilne zašèite v skladu s svojimi naèrti. 

12. èlen 

(obmoèje za pešce) 
 
(1) Župan z odredbo doloèi kot obmoèje za 

pešce del ceste ali cesto v naselju ali del 
naselja. 

(2) V obmoèjih za pešce lahko vozijo tudi 
kolesarji in uporabniki posebnih 
prevoznih sredstev, vendar ne smejo 
ovirati ali ogrožati prometa pešcev.  

IV. USTAVLJANJE  IN PARKIRANJE 

13. èlen 

(javne parkirne površine) 

 
(1) Na obmoèju Mestne obèine Velenje so 

za parkiranje motornih vozil namenjene 
naslednje javne  parkirne površine: 

1. parkirne površine doloèene s prometo 
signalizacijo, kot parkirni prostor, kjer 
se parkirnina ne plaèuje, 

2. parkirne površine doloèene s prometo 
signalizacijo, kot parkirni prostor, kjer 
se plaèuje parkirnina, 

3. obmoèje kratkotrajnega parkiranja 
(modre cone), oznaèene z modro èrto in 
s prometno signalizacijo, namenjene 
èasovno omejenemu parkiranju, kjer se 
plaèuje parkirnina, 

4. površine ob javnih cestah, kjer po 
zakonskih predpisih o varnosti cestnega 
prometa ali s prometno signalizacijo, 
parkiranje ni prepovedano.  

 
(2) Javne parkirne površine doloèi z 

odredbo župan.  
 
(3) Urad z odloèbo o postavitvi prometne 

signalizacije doloèi, katerim vozilom je 
parkirna površina namenjena, omejitev 
èasa parkiranja in obveznost plaèila 
parkirnine. 
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14. èlen 

(obmoèje s plaèevanjem parkirnine) 
 
(1) Obmoèje, kjer se plaèuje parkirnina je 

obmoèje pod posebnim komunalnim 
nadzorom. Parkirni prostori morajo biti 
oznaèeni s prometnimi znaki in z 
oznaèbo na cestišèu.  

(2) Obmoèje, kjer se plaèuje parkirnina je 
obmoèje omejeno s Šaleško, Kidrièevo, 
Tomšièevo,  Jenkovo cesto, reko Pako 
in Rudarsko cesto, ter parkirišèe ob 
Banki Velenje in del parkirišèa ob 
Nakupovalnem centru.  

(3) Sprememba obmoèja, kjer se plaèuje 
parkirnina, posebne pogoje urejanja 
prometa in parkiranja, višino parkirnine 
doloèi z odredbo župan.  

15. èlen 

(obmoèje kratkotrajnega parkiranja) 
 
(1) Obmoèje kratkotrajnega parkiranja je 

obmoè je, ki je pod posebnim 
komunalnim nadzorom in kjer se pla èuje 
parkirnina ( v nadaljevanju: modre 
cone ). Modre cone se oznaèijo z 
modrimi èrtami na cestišèu in 
prometnimi znaki. 

(2) Obmoèje modrih con zajema del 
parkirišè ob Rudarski, Šaleški in 
Prešernovi cesti.  

(3) Spremembe obmoèij modrih con, 
posebne pogoje urejanja prometa in 
parkiranja, ter višino parkirnine, doloèi 
z odredbo župan.  

16. èlen 

(plaèevanje, oziroma ne-plaèevanje parkirnine)  

 
(1) Voznik osebnega motornega vozila 

mora pri parkiranju vozila na javnih 
prometnih površinah upoštevati talne 
obeležbe in druge oznaèbe za urejanje 
prometa in parkiranja. 

(2) Èas in naèin plaèevanja parkirnine se 
oznaèijo na dopolnilni tabli prometnega 
znaka. 

(3) Dokazilo o plaèani parkirnini mora biti 

pravilno izpolnjeno in namešèeno na 
dobro vidnem mestu pod vetrobranskim 
steklom  vozila, da je možna zunanja 
kontrola. 

(4) Po izteku èasa, doloèenega za 
parkiranje, mora voznik vozilo 
odpeljati.  

(5) Èe je parkiranje brez plaèila parkirnine 
na javnih prometnih površinah s 
prometnim znakom omejeno na doloèen 
èas, mora voznik oznaèiti èas prihoda s 
parkirnim listkom iz parkirne ure, ki 
stoji na parkirnem prostoru, èe pa take 
ure ni, pa z na vidnem mestu namešèeno 
parkirno uro v vozilu.  

(6) Naèin parkiranja in plaèevanja,  oziroma 
ne-plaèevanja parkirnine, ter višino 
parkirnine ali parkiranje z omejenim 
èasom parkiranja brez plaèevanja 
parkirnine, doloèi  z odredbo župan.  

17. èlen 

(èas plaèevanja parkirnine) 
 
(1) Parkirnina se plaèuje od ponedeljka do 

sobote v èasu, ki ga z odredbo doloèi 
župan. 

(2) Ob nedeljah in praznikih se parkirnina 
ne plaèuje. 

(3) Oprošèeni parkirnine so interve ncijska 
vozila, vozila policije, vozila 
komunalnih služb, vozila inšpekcijskih 
služb, vozila imetnikov abonmajev in 
dovoljenj.  

18. èlen 

(podeljevanje abonmajev za parkiranje) 
 
(1) Abonma se dodeli za eno osebno vozilo 

na stanovanje, ki se nahaja znotraj 
obmoèja, kjer se plaèuje parkirnina. 

(2) V primerih, da pravne ali fiziène osebe, 
prenesejo parkirišèa, ki so njihova last, 
v obmoèju, kjer se plaèuje parkirnina, v 
upravljanje obèini, se od nje 
pooblašèeni osebi dodeli za enako 
število parkirišè enako število 
abonmajev.  

(3) Abonmaje izdaja Urad.  
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(4) Upravièenci do abonmaja ter 
upravièenci do dovoljenj za službena 
vozila plaèujejo pavšal. Višino pavšala 
za posamezne kategorije upravièencev 
doloèi z odredbo župan.  

(5) Vozila imetnikov abonmajev morajo biti 
na vidnem mestu oznaèena s posebnim 
znakom (na levem spodnjem delu 
vetrobranskega stekla). 

19. èlen 

(naèin izvajanja) 
 
Upravljanje z javnimi parkirnimi površinami, 
kjer se plaèuje parkirnina, se izvaja kot 
koncesionirana gospodarska javna služba. 

20. èlen 

(parkiranje tovornih vozil) 
 
(1) Parkiranje tovornih vozil, tovornih 

prikolic, priklopnikov, avtobusov, 
delovnih strojev in traktorjev je 
dovoljeno le na javnih parkirnih  
površinah za ta vozila. 

(2) Za turistiène avtobuse se lahko doloèijo 
dodatne rezervirane parkirne površine. 

(3) Javne parkirne površine za tovorna 
vozila, priklopna vozila in avtobuse 
doloèi z odredbo župan.  

(4) Urad izda odloèbo za obvestilne znake 
na mestnih vpadnicah, ki opozarjajo 
voznike na javne parkirne površine za 
vozila iz prvega odstavka tega èlena. 

21. èlen 

(parkiranje koles in koles z motorjem)  
(1) Kolesa in kolesa z motorjem je dovoljeno 

parkirati le na za to doloèenih parkirnih 
površinah, ki jih z odredbo doloèi župan. 

(2) Parkirne površine za odstavo koles morajo 
biti opremljene s stojali za kolesa ali 
drugimi napravami za odstavo koles. 

(3) Na javnih prometnih površinah, kjer ni 
možnosti ureditve posebnih odstavnih 
površin, parkirno kolo ali kolo s 
pomožnim motorjem, ne sme ovirati 
prometa.  

22. èlen 

(prepoved ustavljanja in parkiranja) 
 
Ustavljanje in parkiranje vozil, poleg doloèb 
zakona o varnosti cestnega, ni dovoljeno: 
1. pred vhodnimi vrati dvorišè in garaž, 

poslovnih prostorov, stanovanjskih 
zgradb in gradbišè; 

2. nad ali pred komunalnimi objekti in 
napravami, kjer je to posebej oznaèeno; 

3. pred prostori, doloèenimi za posode za 
smeti in odvoz smeti; 

4. na poteh med stanovanjskimi 
zgradbami; 

5. izven oznaèenih parkirnih prostorov in 
izven zarisanih talnih oznaèb parkirišè, 
kjer le-te obstajajo.  

V. POSEBNE PROMETNE STORITVE 

23. èlen 

(prepoved opustitve) 
 
(1) Na javnih prometnih površinah ni 

dovoljeno parkirati tovorne in bivalne 
prikolice, plovila, ter zasesti te površine 
z drugimi predmeti. 

(2) Odstranitev sredstev iz prvega odstavka 
tega èlena se podrobneje doloèi s 
pravilnikom.  

24. èlen 

(uporaba javne prometne površine) 
Javne prometne površin e se lahko s soglasjem 
Urada (v postopku pridobitve ustreznega 
upravnega dovoljenja od pristojnega upravnega 
organa) uporabljajo za postavljanje kioskov, 
prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih 
govorilnic, uliènih avtomatov, panojev, gradbišè 
in zaèasnih deponij materiala, za prirejanje 
prireditev in podobno. Za uporabo javne 
prometne površine oziroma njenega dela mora 
uporabnik plaèati posebno takso v skladu z 
odlokom o komunalnih taksah. 

25. èlen 

(nadzor) 
Èe pristojni inšpektor ali obèinski redar ugotovi, 
da se uporablja javna prometna površina iz 24. 
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èlena brez dovoljena ali v nasprotju z 
dovoljenjem Urada, pristojni inšpektor odredi 
odstranitev objekta ali predmetov iz 24. èlena na 
stroške kršitelja. Pritožba na odloèbo ne zadrži 
izvršitev odloèbe.  

VI. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO 
P A R K I R A N I H , P O K V A R J E N I H , 
POŠKODOVANIH IN ZAPUŠÈENIH 
VOZIL 

26. èlen 

(zapušèeno, pokvarjeno, poškodovano in 
nepravilno parkirano vozilo)  

 
(1) Odvoz zapušèenih, pokvarjenih, 

poškodovanih in nepravilno parkiranih 
vozil se podrobneje doloèi s 
pravilnikom.  

(2) Pogoji za namestitev naprav za 
blokiranje vozila se podrobneje doloèijo 
s pravilnikom.  

VII. NADZOR 

27. èlen 

(opravljanje nadzorstva) 
 
Uresnièevanje doloèb tega odloka in doloèb 
predpisov o ureditvi prometa, ki se 
neposredno uporabljajo za javne površine, 
nadzirajo pristojni inšpektor in obèinski 
redarji skladno z zakonom in drugimi predpisi, 
ki urejajo njihovo delovno podroèje. 

VIII. KAZENSKE DOLOÈBE 

28.èlen 

(prekrški) 
 
(1) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se 

kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem deja vnosti, èe: 

1. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 
odstavka 7. èlena. 

2. ravna v nasprotju z doloèbami 1.in 4. 

toèke 1. odstavka 8. èlena. 
3. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 

odstavka 9. èlena in èe nima dovolilnice 
po doloèbah iz 3. odstavka 9. èlena. 

4. ravna v nasprotju z doloèbami 1. in 3. 
odstavka 10. èlena. 

5. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 
odstavka 20. èlena. 

6. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 
odstavka 24. èlena. 

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, èe ravna v 
nasprotju z doloèbami iz prejšnjega 
odstavka. 

29.èlen 

(prekrški) 
 
(1) Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se 

kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju z doloèbami 1. 
odstavka 23 èlena. 

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, èe ravna v 
nasprotju z doloèbami iz prejšnjega 
odstavka. 

30.èlen 

(prekrški posameznikov)  
 
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek voznik, èe: 
1. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 

odstavka 7. èlena. 
2. ravna v nasprotju z doloèbami 1. in 4. 

toèke 1. odstavka 8. èlena. 
3. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 

odstavka 9. èlena in èe nima dovolilnice 
po doloèbah iz 3. odstavka 9. èlena. 

4. ravna v nasprotju z doloèbami 1. in 3. 
odstavka 10. èlena. 

5. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 
odstavka 20. èlena. 
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31.èlen 

(prekrški posameznikov)  
 
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek lastnik sredstva, ki ravna v 
nasprotju z doloèbami  1. odstavka 23 èlena. 

32.èlen 

(prekrški posameznikov)  
 
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek voznik, èe: 
1. ravna v nasprotju z doloèbami 1., 3., 4. 

in 5. odstavka 16. èlena. 
2. ravna v nasprotju z doloèbami  4.  

odstavka 18. èlena. 
3. ravna v nasprotju z doloèbami 1. 

odstavka 22. èlena. 

33.èlen 

(prekrški posameznikov)  
 
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek voznik kolesa, èe ravna v nasprotju z 
doloèbami 1. odstavka 21 èlena. 

IX. PREHODNE IN KONÈNE  
DOLOÈBE 

34.èlen 

 
(1) Pravilnik iz 26. èlena tega odloka je 

potrebno sprejeti v roku 3 mesecev po 
uveljavitvi odloka. 

(2) Obvestilne znake iz 20. èlena je 
potrebno postaviti v roku 1 leta po 
uveljavitvi odloka. 

(3) Dovolilnice, izdane na podlagi prejšnjih 
predpisov, prenehajo veljati v roku 3 
mesecev po uveljavitvi odloka. 

(4) Do podelitve koncesije za izvajanje 
gospodarskih javnih služb dejavnost 
upravljanja s parkirišèi izvaja Uprava 
Mestne obèine. 

35. èlen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 

veljati Odlok o ureditvi prometa v naseljih na 
obmoèju obèine Velenje (Uradni vestnik 
obèine Velenje, št. 8/89, 17/90 in 17/92). 

36. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 343-129/2000-648 
Datum:   28.3.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 39. èlena Za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni 
list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) ter 
na podlagi 24. èlena Statuta mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje št. 4/99), na svoji 
18. seji, dne 27.3.2001 sprejel 

ODLOK 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
del obmoèja urejanja S4/9, za gra-

dom v Velenju  

I. UVODNE DOLOÈBE 

1. èlen 

Sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za del obmoèja urejanja S4/9, Za gra-
dom v Velenju (v nadaljevanju kratko: odlok) 
je projekt Prostorski ureditveni pogoji za del 
obmoèja urejanja S4/9, Za gradom v Velenju, 
št. proj. 27/99, ki ga je izdelalo projektivno 
podjetje ARHENA v juliju 1999.  
Projekt sestavljata dva dela: 
 
A/  Tekstua lni del (mapa A)  
B/   Kartografska dokumentacija  (mapa B) z 
naslednjimi grafiènimi prikazi: 

list št. 1: Prikaz obravnavanega obmoè-
ja, v merilu 1:5000; 
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list št. 2: Obstojeèa parcelacija z mejo 
obravnave, v merilu 1:1000; 
list št. 3: Varovana obmoèja in infrastru-
kturni koridor, v merilu 1:1000 in 
list št. 4: Obmoèje urejanja in doloèitev 
morfoloških enot, v merilu 1:1000.  

2. èlen 

S tem odlokom se doloèajo: 

Splošna merila in pogoji za prostorsko ure-
janja obmoèja in sicer: 
− urbanistièni koncept urejanja prostora (1), 

− poseganja v infrastrukturne koridorje (2),  

− arhitekturno oblikovanje (3),  

− oblikovanje in urejanje zelenih površin (4), 

− varstvo okolja in zmanjševanje njegove 
ogroženosti (5),  

− komunalno urejanje prostora in zemljišè (6), 

− doloèanje gradbenih parcel (7);  

 

Merila in pogoji glede vrste posegov v pros-
tor in sicer za:  
− dopolnilno gradnjo in nadomestno gradnjo sta-

novanjskih hiš in drugih objektov (1), 

− prizidave in nadzidave obstojeèih objektov (2), 

− gradnjo pomožnih objektov (3), 

− gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav (4), 

− postavitev ograj  (5) 

− postavitev drugih objektov (6), 

− spremembo namembnosti delov objektov (7) in  

− vzdrževanje stavb, infrastrukturnih objektov in 
naprav in nepozidanih površin (8) 

 

Merila in pogoji za urejanje posameznih 
morfoloških enot. 
 
Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pr i-
pravo lokacijske dokumentacije za posamezni 
objekt ali drugi poseg v prostor. 

II. OBMOÈJE OBRAVNAVE 

3. èlen 

Obmoèje, ki se ureja s tem odlokom je v obra-
vnavanem delu identièno z obmoèjem urejanja 
z oznako S4/9, s pretežno stanovanjsko na-

membnostjo, delom kmetijskih zemljišè ter 
pomembnim deležem gozdov s posebnim po-
menom, v ureditvenem obmoèju naselja Vele-
nje. Obmoèje meri 24,50 ha in je v katastrski 
obèini Velenje, v krajevni skupnosti Staro Ve-
lenje. 

4. èlen 

Obmoèje urejanja sestavljajo morfološke eno-
te. To so z urbanistiènimi karakteristikami op-
redeljeni prostorski deli, ki sestavljajo obmoè-
je urejanja; doloèeni so na osnovi parcelacije, 
naèina zazidave, stavbnih tipov in pretežne 
namenske rabe površin.  
 
Doloèitev morfoloških enot po namenu: 
1        -obmoèje stanovanjske gradnje 
          (individualna stanovanjska gradnja); 
5        - kmetija; 
9        - infrastrukturni koridor (prometne po-
             vršine ter komunalni vodi in naprave); 
12      - gozdne površine; 
13      - kmetijske površine; 
 
Morfološka opredelitev obmoèij oziroma obje-
ktov: 
A   - samostojni, enoviti objekti;  
C   - pomembnejše ceste in infrastrukturne na-
          prave; 

5. èlen 

Meje obravnavanega obmoèja, varovanih ob-
moèij, posameznih obmoèij in morfoloških 
enot, so prikazane v kartografskem delu doku-
mentacije, v merilu 1:5000 in 1:1000.  

III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA  
PROSTORSKO  UREJANJE OBMOÈJA 
 

1. Urbanistièno urejanje prostora 

6. èlen 

Pri poseganju v obravnavani prostor se naj kot 
izhodišèa za nadaljnji kvalitetni prostorski 
razvoj upoštevajo dosežene urbanistiène kvali-
tete. 
Novogradnje so dopustne na tistih zemljišèih, 
kjer to omogoèa oblikovanost terena in veli-
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kost razpoložljive parcele, skladno z urbanisti-
ènimi stalnicami okoliške gradnje. 
Intenzivnost rabe v posamezni morfološki 
enoti se s posameznim posegom - novogradnjo 
ne sme bistveno spreminjati.  
Obstojeèi koncept se naj dopolnjuje tako, da 
se upošteva obstojeèe v že nakazanih gradbe-
nih linijah in v odmikih od cest. V obmoèjih 
brez izrazite gradbene èrte okoliških objektov 
naj bo odmik novozgrajenega objekta: 
− praviloma vsaj 5,0 m od zunanjega roba 

hodnika za pešce oziroma, èe hodnika 
ni, vsaj 6,0m od roba cestišèa, v kolikor 
to ni predvideno za rekonstrukcijo, ob 
upoštevanju elementov ceste in hodnika 
in 

− praviloma vsaj 8,0 m od sosednjega ob-
jekta in ne manjši od višine novograje-
nega objekta oziroma prizidka, 
merjeno od tal do slemena, oziroma na j-
višje toèke novogradnje; odmik je lahko 
manjši, ko zaradi bližine ne nastopijo 
motilne posledice. 

 
Odmik od parcelne meje mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogra-
dnje morajo biti oddaljene od parcelne meje 
sosednjega zemljišèa najmanj 4,0 m; ob sogla-
sju lastnika sosednjega zemljišèa lahko tudi 
manj, vendar ne manj kot 1,5m. 
Presežen ne sme biti višinski gabarit okoliških 
stavbe, kjer se poseg izvaja. Kadar so v obmo-
èju objekti razliènih višin, je potrebno upošte-
vati višino tistih stavb, ki so glede na namen-
sko rabo podobne in imajo podobno lego (ob 
ulici, dvorišèu, itd.) 
Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvide-
nih ali dozidanih, oziroma prenovljenih objek-
tov, se doloèijo tako, da rešitve niso v nasprot-
ju s pogoji požarnega varstva in splošnimi po-
goji teh prostorskih ureditvenih pogojev.  
Pri spremembah namembnosti je upoštevati 
naèelo združevanja enakih in podobnih deja v-
nosti na enem prostoru in s tem zmanjševanje 
medsebojnih motilnih vplivov.  

 

2. Posegi v infrastrukturne koridorje 

7. èlen 

Za vse javne ceste se doloèajo varovalni paso-

vi, ki se varujejo za potrebe vzdrževanja, fun-
kcionalne rabe in regulacijske posege, kot so 
širitve, ureditev križišè in ploènikov. Posegi in 
spremembe namembnosti v varovalnem pasu 
prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkc i-
onalnostjo in varnostjo prometa; za vse posege 
je potrebno pridobiti soglasje upravljalca.  
Posegi v varovalne pasove komunalnih vodov 
so možni le ob pogojih iz soglasja upravljalca 
posameznega voda, ki tudi doloèa širino varo-
valnega pasu.  
Širine varovalnih pasov se doloèajo v lokacij-
skem postopku.  
 

3. Arhitekturno oblikovanje 

8. èlen 

Razlièni nameni in tipologije objektov nareku-
jejo razlièen pristop k arhitekturnemu obliko-
vanju. Z jasnim arhitekturnim izrazom se naj 
nadaljuje doseženo ali presega v kvaliteti do-
seženo stopnjo oblikovanja stavbnih mas, arhi-
tekturnih elementov ter fasad.  
 
Pri projektiranju posameznih objektov - samo-
stojnih novogradenj, dozidav ali rekonstrukcij 
obstojeèih, je upoštevati še naslednja naèela: 
− arhitekturna tipologija naj bo skla dna z 

namembnostjo predvidenih objektov; 
− upoštevati je celovitost podobe objektov 

v sosešèini, poglede, posebej proti graj-
skemu hribu, prostorske poudarke, in 
druge  prostorske konstante, znaèilne za 
obravnavano lokacijo.   

 
Uporaba arhitekturnih elementov, izbira mate-
rialov, oblika strehe, ritem okenskih odprtin, 
barve in podobne arhitekturne znaèilnosti se 
podrobneje doloèijo v lokacijski dokumentaci-
ji, oziroma jih izbere arhitekt pri projektiranju.  
Posebno pozornost je posveèati sožitju objekta 
z zunanjo ureditvijo - dostopom, vhodom, zu-
nanjimi stopnicami, teraso, ograjo, ipd.  
 

4. Oblikovanje in urejanje zelenih površin 

9. èlen 

Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je 
varovati in obnavljati: 
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− krajinski vzorec naravnih prvin, njegova 
razmerja in vegetacijo; 

− razmerja med kmetijskimi in gozdnimi 
površinami ter naseljem, v ohranjanju 
prehoda med pozidanimi in nepozidani-
mi obmoèji.  

 
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje 
okolja. Sanacije obstojeèih degradacij so ob-
vezne. Obmoèja izven vrtov ob individualnih 
hišah se lahko zasadi samo z avtohtono vege-
tacijo, oziroma mora biti enaka obstojeèi ali 
okoliški. 
 
Oblikovanje vrtov ob individualnih hišah mora 
biti prilagojeno terenu; vrtovi naj bodo ograje-
ni - obrasli z živo mejo iz avtohtonih rastlin-
skih vrst, visoko do najveè 0,80 m, v kolikor 
ni s tem odlokom doloèeno drugaèe. 
 

5. Pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje 
njegove ogroženosti 

10. èlen 

Z novimi posegi v prostor se morajo izboljše-
vati pogoji bivanja ali odpravljati negativni 
vplivi obstojeèih ureditev.  
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od obsto-
jeèih sosednjih objektov najmanj toliko, da so 
zagotovljeni higiensko - zdravstveni in požar-
no - varstveni pogoji. 
Novi objekti ne smejo imeti motilnih vplivov 
na okoliške objekte oziroma bivalne in delov-
ne pogoje v njih. 
Posegi se morajo izvajati enotno, enkratno, 
izjemoma v etapah, tako, da so uporabniki 
okoliških površin èim manj moteni;  
 
Obstojeèe in predvidene objekte je obvezno 
prikljuèiti na mestni sistem ogrevanja. Le v 
izjemnih primerih je dopustno ogrevanje z 
elektrièno energijo, ob predhodnem soglasju 
upravljalca elektriènih vodov in Urada za oko-
lje in prostor Mestne obèine Velenje. 
 
Sanirati je kanalizacijo in jo prikljuèiti na èis-
tilno napravo, meteorne vode pa odvajati pre-
ko meteorne kanalizacije v vodotoke. Vse gre-
znice, ki bodo opušèene, je izprazniti, razkuži-
ti in zasuti; 

Za vse obstojeèe stanovanjske in druge objek-
te in za dopolnilno gradnjo je zagotoviti oziro-
ma omogoèiti organiziran odvoz  odpadkov. 
Zbiranje odpadkov se rešuje po posameznih 
objektih, s tipskimi smetnjaki v posebnih pros-
torih - smetarnicah v  objektih ali pa zagraje-
nih prostorih na dvorišèu, ob upoštevanju po-
gojev ustreznih obèinskih predpisov o ravnan-
ju s komunalnimi odpadki. 
V objektih se ne sme naèrtovati dejavnosti, ki 
bi kakorkoli vplivale na varovanje ali bi ogro-
žale varnost in premoženje ljudi; vsi posegi 
morajo biti usklajeni z varnostnimi in sanitar-
no tehniènimi predpisi.  

11. èlen 

Upoštevati je vse zahteve požarno - varstvene 
zakonodaje, zlasti pa: 
− zagotoviti dostop interventnih vozil do 

objekta najmanj iz dveh strani; 
− ceste, interventne poti in dostopi morajo 

biti izvedeni tako, da prenesejo osni pr i-
tisk vozil do 10 t, ter široke vsaj 3,50 m; 

− zagotoviti požarno vodo iz obstojeèe in 
predvidene hidrantne mreže; 

− odmiki od parcelnih mej pri novograd-
njah morajo biti najmanj 1,5 m na  eni 
strani ob pogoju dostopnosti s treh stra-
ni, širine 4,0 m; 

− objekti morajo imeti dovolj zunanjega 
prostora za morebitno evakuacijo ljudi 
in blaga iz objektov; 

− upoštevati oddaljenost in èas prihoda 
najbližje gasilne enote. 

12. èlen 

Nova zaklonišèa osnovne zašèite niso predvi-
dena.  
Pri novih objektih je obvezna ojaèitev plošèe 
nad kletjo tako, da zdrži rušenje objekta nanjo.  
 

6. Merila in pogoji za komunalno urejanje 
prostora in zemljišè 

13. èlen 

Vse novozgrajene objekte in objekte, ki bodo 
adaptirani, rekonstruirani, prizidani ali nadzi-
dani, je obvezno prikljuèiti na javno kanaliza-
cijo, vodovodno, toplovodno, elektrièno in ja-
vno cestno omrežje v skladu s pogoji iz sogla-
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sja upravljalca posameznega komunalnega vo-
da. 
Za komunalno opremljenost stavbnega zemlji-
šèa skrbi investitor. 
Investitor je dolžan urediti zemljišèe ob objek-
tu najkasneje do zaèetka uporabe objekta, ozi-
roma v treh letih od izdaje gradbenega dovol-
jenja. 

14. èlen 

Pri vseh novogradnjah je potrebno zagotoviti 
prikljuèek na javno cestno omrežje , pri vseh 
prizidkih pa je potrebno predhodno preveriti, 
èe so obstojeèi prikljuèki na javno prometno 
omrežje ustrezno izvedeni. Vsi novi hišni cest-
ni prikljuèki morajo biti izvedeni praviloma 
pravokotno na javno cestišèe in pregledni.  
 
Prikljuèki na primarno ali sekundarno omrežje 
so možni v odvisnosti od prikljuènih moèi pre-
dvidenih objektov in prevodnosti obstojeèih 
cevovodov. V kolikor tem pogojem ni zadoš-
èeno, je potrebno poveèati profil primarnih 
oziroma sekundarnih cevovodov.  
Vse novogradnje se morajo preko ustreznega, 
predhodno zgrajenega sekundarnega kanaliza-
cijskega sistema, prikljuèiti na obstojeèi sis-
tem.  
Obravnavano obmoèje je ogrevano z sistemom 
daljinskega toplovodnega ogrevanja. Prikljuè i-
tev objektov je možna glede na prikljuène mo-
èi ali energetske potrebe objektov. Pogoje za 
prikljuèitev na toplovodni sistem se podaja na 
osnovi razpoložljivih kapacitet v omrežju z 
upoštevanjem prikljuènih moèi novih objek-
tov.  
 
Oskrba z elektrièno energijo je možna z ustre-
znimi nizkonapetostnimi prikljuèki preko ob-
stojeèih transformatorskih postaj. Po obsegu in 
zmogljivosti obstojeèe omrežje zadostuje za 
novogradnje dopustne po teh prostorskih ure-
ditvenih pogojih.  
 
Obmoèje je pokrito z distribucijskim PTT om-
režjem.  
 
Kabelsko razdelilni sistem je na obmoèjih ure-
janja z možnostjo dodatnega prikljuèevanja 
novih objektov.  

7. Merila za doloèanje gradbenih parcel 

15. èlen 

Oblikovanje parcel mora biti usklajeno z ob-
stojeèo tipologijo parcelacije, v skladu z na-
membnostjo in velikostjo objekta in ob upoš-
tevanju naravnih lastnosti zemljišèa. 
 
Velikost posamiène gradbene parcele za stano-
vanjske objekte ne sme odstopati od velikosti 
okoliških parcel. Za prostostojeèe stanovanj-
ske objekte je površina celotnega zemljišèa 
praviloma do 2 krat veèja od bruto etažne po-
vršine stanovanjskega objekta. 
 
Velikost funkcionalnega zemljišèa se doloèa 
za vsak primer posebej v lokacijskem postop-
ku.  
V funkcionalna zemljišèa so vkljuèeni tudi do-
vozi do objektov. Dostop do novih parcel mo-
ra biti v skladu z osnovnimi principi urejanja 
novogradenj. 
 

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRS-
TE POSEGOV V PROSTOR 
 

1. Dopolnilna gradnja ter nadomestna gra-
dnja stanovanjskih hiš in drugih objektov 

 16. èlen 

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še nasle-
dnje: 
− novogradnja je dovoljena le na geološko 

primernih zemljišèih; 
− nadomestna gradnja se naj praviloma 

izvede na temeljih porušenega objekta; 
− ob posebnih pogojih, se lahko nadomes-

tna gradnja izvede tudi poleg starega ob-
jekta, ki se mora po dograditvi nadome-
stnega obvezno porušiti 

− z novogradnjo se lahko pozida najveè 
40% površine parcele; 

− višina novozgrajenega objekta ne sme 
presegati višine obstojeèih v obmoèju; 

− novogradnja mora biti oddaljena od ob-
stojeèih okoliških objektov vsaj 8,0 m. 
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2. Prizidave in nadzidave obstojeèih objek-
tov 

17. èlen 

Poleg splošnih pogojev je upoštevati še nasle-
dnje: 
− prizidani del ne sme, skupaj z obstoje-

èim delom presegati 40% površine par-
cele; 

− prizidani del ne sme presegati višine ob-
stojeèega objekta 

− prizidani del mora biti oddaljen od ob-
stojeèih okoliških objektov vsaj 8,0 m. 

− nadzidani del ne sme presegati višine 
pretežne veèine sosednjih objektov; 

− višina objekta z nadzidanim delom ne 
sme presegati oddaljenosti do najbližje-
ga sosednjega objekta. 

 

3. Gradnja in postavitev pomožnih objektov 

18. èlen 

Gradnja pomožnih objektov kot so garaže, 
shrambe, vrtne lope, pergole, nadstreški, ipd., 
je dovoljena kadar v sklopu obstojeèih objek-
tov ni mogoèe zadovoljiti manjkajoèih tovrst-
nih potreb.  
Kadar se gradi kot pomožni objekt garaža, je 
pri njenem lociranju potrebno upoštevati na j-
krajši možni dostop iz internega cestnega om-
režja. 
Dovoljena je postavitev toplih gred in rastlin-
jakov ter gradnja bazenov.  

 
4. Gradnja infrastrukturnih objektov in na-
prav 

19. èlen 

Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija objek-
tov pomembnih za naselje, kot so cestno om-
režje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, 
komunalnega omrežja in naprav ob upoštevan-
ju predvidenih in možnih ureditev, na osnovi 
meril in pogojev predpisanih z lokacijsko do-
kumentacijo in v kolikor s tem odlokom ni do-
loèeno drugaèe. 
 
Pri rekonstrukciji komunalnih vodov se pravi-

loma izbirajo obstojeèe trase. Dovoljene so 
prestavitve komunalnih vodov na novo traso 
pri novogradnjah.  

 

5. Postavitev ograj 

20. èlen 

Ograje ob parcelnih mejah je dovoljeno posta-
vljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varno-
sti in, da dopušèajo redno vzdrževanje cest. 
Obvezno je soglasje lastnika sosednjega zem-
ljišèa razen, ko se naèrtuje postavitev ograje 
veè kot 1,5 m od parcelne meje. 
Žive meje ali ograje so lahko visoke do 80 cm, 
izjemoma pa tudi višje s tem, da ne poslabšu-
jejo bivalnih pogojev in ob pogojih iz predho-
dnega odstavka tega èlena. 
Protihrupne ograje je mogoèe postavljati tam, 
kjer hrup presega s predpisi dopustne vrednos-
ti.  
Predvidene ograje naj bodo praviloma lahke in 
transparentne, le v primeru, ko zakrivajo vizu-
alno emisijo ali so protihrupna zašèita, naj bo-
do masivne. 
 

6. Postavitev drugih objektov 

21. èlen 

Drobno urbanistièno in komunalno opremo, 
nadstrešnice in kolesarnice, igrala  in opremo 
poèivališè, igrišè in naprav za rekreacijo je do-
voljeno postavljati v skladu s splošnimi princ i-
pi varnosti uporabnikov in v smislu izboljšan-
ja programske in vizualne kvalitete prostora. 
 
Lokacija za postavitev spominskih obeležij se 
izbere na podlagi vsakokratne podrobne urba-
nistiène presoje prostora tako, da se s postavit-
vijo dopolnjuje javni prostor, ne ovira promet,  
ter ne slabšajo bivalni pogoji in varnost objek-
ta, v kolikor je predvidena postavitev obeležja 
nanj.  
 
Zaèasni objekti, ki so namenjeni sezonski tur i-
stièni ponudbi, se lahko postavijo na vse za to 
primerne površine, ob predhodnem soglasju 
Urada za okolje in prostor Mestne obèine Ve-
lenje.  
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7. Spremembe namembnosti delov obstoje-
èih objektov in poslovne dejavnosti v novo-
gradnjah 

                   22. èlen 

Spremembe namembnosti pritlièij ali drugih 
delov stanovanjskih objektov ter gospodarskih 
poslopij so dovoljene ob soglasju neposrednih 
sosedov. Pri spremembi namembnosti je, po-
leg splošnih izpolniti, še naslednje pogoje: 
− da je urejen dostop, dovoz in parkiranje 

in po potrebi dostava; 
− da  nova dejavnost ni moteèa za okolico 

in prispeva k izboljšanju pogojev bivan-
ja v naselju; 

− da nima motilnih vplivov na sosednje 
objekte, ne povzroèa hrupa, smradu, ve-
like dostave in obiska. 

Možne namembnosti so: 
− drobna storitvena dejavnost (manjše tr-

govine, servisi, saloni); 
− družbeno - upravne dejavnosti (klubi, 

društva, izobraževanje); 
− poslovne - svetovalne, projektivne in 

podobne dejavnosti. 
Sprememba namembnosti obstojeèih gospo-
darskih objektov v stanovanjske je dovoljena 
pod splošnimi pogoji in ob predhodnem sogla-
sju Urada za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje. 
 

8. Vzdrževanje stavb, infrastrukturnih obje-
ktov in naprav in nepozidanih  površin 

23. èlen 

Na vseh obstojeèih objektih in napravah so 
dovoljena tekoèa vzdrževalna dela in spre-
membe s katerimi se ohranjajo ali izboljšujejo 
funkcionalno - tehniène rešitve in arhitekton-
sko - ambientalne rešitve. 

V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE 
POSAMEZNIH MORFOLOŠKIH ENOT 
 

1. Morfološka enota 1A/1 

24. èlen 

Morfološka enota 1A/1 je obmoèje enodružin-

skih stanovanjskih hiš s poudarjeno lego ob 
vznožju grajskega hriba. 
Dovoljena je nadomestna gradnja stanovanj-
skih hiš in drugih objektov, prizidave, gradnja 
in postavitev pomožnih objektov ter spremem-
be namembnosti. 
 

2. Morfološke enote 1A/2, 1A/4 in 1A/5 

25. èlen 

Morfološke enote 1A/2, 1A/4 in 1A/5 so ob-
moèja enodružinskih stanovanjskih hiš, ki jih 
preèkata daljnovoda visoke napetosti. 
 
Dovoljene so prizidave, nadzidave, gradnja in 
postavitev pomožnih objektov ter spremembe 
namembnosti. V enoti 1A/4 je dovoljena tudi 
novogradnja stanovanjskih in drugih obje ktov.  
 
Pri vseh posegih vzdolž trase visokonapetost-
nih daljnovodov je upoštevati zahtevane odmi-
ke. 

3. Morfološka enota 1A/3 

26.èlen 

Morfološka enota 1A/3 je obmoèje pretežno 
enodružinskih stanovanjskih hiš.  
 
Dovoljena je dopolnilna novogradnja in nado-
mestna gradnja stanovanjskih hiš in drugih ob-
jektov, prizidave in nadzidave, gradnja in pos-
tavitev pomožnih objektov ter spremembe na-
membnosti. Pri lokaciji novogradenj se smi-
selno upoštevajo usmeritve zazidalnega naèrta 
Za gradom (odlok objavljen v Ur. vestniku ob-
èine Velenje, št. 7/86). 
 

4. Morfološke enote 1A/6, 1A/7 in 1A/8 

27. èlen 

Morfološke enote 1A/6, 1A/7 in 1A/8 so ob-
moèja s po dvema stanovanjskima hišama na 
izpostavljenih in naravno omejenih prostorih.  
 
Dovoljene so prizidave in spremembe namem-
bnosti le v namene kot so poslovno-
svetovalne, projektivne in podobne dejavnosti.  
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5. Morfološka enota 5A 

28. èlen 

Morfološka enota 5A je obmoèje kmetije. 
Dovoljena je novogradnja in nadomestna grad-
nja stanovanjske hiše in drugih objektov za 
potrebe kmetijske proizvodnje, prizidave, nad-
zidave, gradnje pomožnih objektov ter spre-
membe namembnosti.  
 

6. Morfološki enoti 9C/1 in 9C/2  

29. èlen 

Morfološki enoti 9C/1 in 9C/2 sta infrastruk-
turna koridorja namenjena cestnemu prometu.  
Dovoljeni so posegi s katerimi se izboljšujejo 
obstojeèe ureditve ter sanacije. 

 

7.  Morfološka enota 9C/3 

30. èlen 

Morfološka enota 9C/3 je infrastrukturni re-
zervat, ki je (zaèasno) urejen in se uporablja 
kot igrišèe.  
Dovoljeni so posegi za vzdrževanje igrišèa in 
posegi za izboljšanje cestne in druge komuna l-
ne infrastrukture. Dopustna je gradnja pomož-
nih objektov.  
 

8. Morfološke enote 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 
12/5 in 12/6  

31. èlen 

Morfološke enote z oznako 12/1, 12/2, 12/3, 
12/4, 12/5 in 12/6 so obmoèja gozdov s poseb-
nim namenom oziroma so varovana s prostor-
skimi sestavinami planskih aktov obèine Vele-
nje. 
Posegi v obmoèja, razen za potrebe vzdrževa-
nja gozda ter rekonstrukcijo cest in komuna l-
nih vodov, niso dopustni.  
 

9. Morfološke enote 13/1, 13/2, 13/3 in 13/4 

   32. èlen 

Morfološke enote 13/1, 13/2, 13/3 in 13/4 so 
kmetijske površine.  
Posegi v obmoèja, razen za potrebe kmetijstva 

(gradnja pomožnih objektov) ter rekonstrukc i-
jo cest in komunalnih vodov, niso dopustni.  

VI. KONÈNE DOLOÈBE 

33. èlen 

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati za 
obravnavano obmoèje doloèila  
− odloka o zazidalnem naèrtu Za gradom 

(objavljen v Ur. vestniku obèine Vele n-
je, št. 7/86) in 

− odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za del obmoèja urejanja R4/6 in del S4/9 
(2/93). 

34. èlen 

Lokacijska dokumentacija, s katero se doloèijo 
podrobnejše usmeritve za posamièen poseg v 
prostor, mora biti po obsegu obdelave prilago-
jena vplivnemu obmoèju nameravanega pose-
ga, po stopnji podrobnosti in kompleksnosti pa 
naravi problemov, ki jih nameravani poseg 
sproži in vplivu nameravanega posega na eko-
loško ravnovesje. Na lokacijsko dokumentaci-
jo si mora investitor pridobiti soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne obèine Velenje. 

35. èlen 

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije, s katero 
se doloèijo podrobne usmeritve za posamièen 
poseg v prostor, je potrebno upoštevati vse po-
goje in usmeritve tega odloka ter pogoje iz so-
glasij k temu odloku.  

36. èlen 

Lokacijsko in gradbeno dovoljenje je potrebno 
pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za ob-
jekte in naprave, ki so opredeljene kot pomož-
ni objekti ter za tekoèa vzdrževalna dela na 
obstojeèih objektih in napravah, za postavitev 
zaèasnih objektov in naprav namenjenih se-
zonski turistièni ponudbi ali prireditvam, pros-
lavam in podobno in za druge postavitve, ki ne 
zahtevajo veèjih ureditvenih del.  

37. èlen 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka oprav-
ljajo inšpekcijske službe Republike Slovenije 
in Mestne obèine Velenje. 
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38. èlen 

Prostorski ureditveni pogoji po tem odloku so 
stalno na vpogled na Uradu za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje in na Upravni enoti 
Velenje. 

39. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 012-0003/2000-300 
Datum:   28.3.2001                                                                     
                                                                             
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obène Velenje je na podlagi 39. èlena Zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, 
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) ter na pod-
lagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99), na svoji 18. 
seji, dne 27.3.2001 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ureditvenem naèrtu za centralne 
predele mesta Velenje, za obmoèje 
urejanja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11,
S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, 

M4/5 in R4/7 

1. èlen 

S tem odlokom se dopolni Odlok o ureditve-
nem naèrtu za centralne predele mesta Velenje 
za obmoèje urejanja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11, 
S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, M4/5 in 
R4/7 (Uradni vestnik obèine Velenje št. 7/93, 
4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99). 

2. èlen 

V 17. èlenu odloka pod naslovom »Mirujoèi 
promet« se na koncu èlena dopolni nov odsta-
vek, ki se glasi: 

»Na celotnem obmoèju ureditvenega naèrta 

je prepovedano namešèanje cestnih zapor, 
zapornic, verig in drugih ovir za zapiranje 
parkirišè ali dovozov do njih. Dopustne so 
izjeme le v upravièenih  primerih, vendar si 
mora v tem primeru lastnik zemljišèa oz. 
upravljalec objekta za tak poseg v prostor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje.« 

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 012-0018/98-300                          
Datum:   28.3.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi  drugega od-
stavka 40. èlena Zakona o urejanju naselij in drugih po-
segov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 
in Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) in 24. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) na 15. seji dne 
21.11.2000 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ureditvenem naèrtu za centralne 
predele mesta Velenje za obmoèje 
urejanja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11,
S4/12, S4/13, S4/14, S4/15, S4/16, 

M4/5 in R4/7 

1. èlen 

V 1. èlenu Odloka o ureditvenem naèrtu za cen-
tralne predele mesta Velenje za obmoèje urejan-
ja C4/1, C4/2, C4/3, S4/11, S4/12, S4/13, S4/14, 
S4/15, S4/16, M4/5 in R4/7 (Uradni vestnik ob-
èine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vest-
nik Mestne obèine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99) 
se pod toèko A. URBANISTIÈNI DEL, GRAFI-
ÈNE PRILOGE dodata novi, trinajsta in štir i-
najsta alinea, ki se glasita:  
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− »list št. 10a: doloèitev funkcionalnih zem-
ljišè – na karti   dkn; M   1:2500  (izdelal 
Urad za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje julija 2000) 

− list št. 10b: doloèitev funkcionalnih zem-
ljišè – na ortofoto posnetku; M   1:2500 
(izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
obèine Velenje julija 2000)«.  

Sedanja trinajsta in štirinajsta alinea (list št. 11a 
in list št. 11b) postaneta petnajsta in šestnajsta 
alinea.  

2. èlen 

V 9. èlenu se trinajsti odstavek pod naslovom 
Objekt št. 37 (S4/14) na koncu dopolni z nasled-
njim besedilom: 

»Predviden trgovski objekt je možno zgraditi 
tudi neposredno ob obstojeèi trgovini »Era Trž-
nica« kot je to predvideno v projektu Širitev tr-
govine Era Tržnica v Velenju – urbanistièna zas-
nova; Posebne strokovne podlage št. 043/2000 – 
PSP, ki jih je izdelala ARHENA, projektivno 
podjetje s.p. iz Velenja. Projekt, ki obravnava 
tudi ureditev parkirišè in celotno zunanjo uredi-
tev obmoèja okrog trgovine Era Tržnica je sesta-
vni del tega odloka.  

Na obmoèju razširjenega parkirišèa južno od tr-
govine »Era Tržnica« je možna izgradnja veèeta-
žne garažne hiše (max K+P+1). Na idejni projekt 
garažne hiše, si mora investitor pridobiti soglas-
je Urada za okolje in prostor Mestne obèine Ve-
lenje. 

Na obravnavanem obmoèju je prepovedano na-
mešèanje cestnih zapor, zapornic in verig za za-
piranje parkirišè ali dovozov do njih.« 

3. èlen 

41/a. èlen se na koncu dopolni z naslednjim be-
sedilom:  

»Predlog vrisa funkcionalnih zemljišè objektov 
na obmoèju tega ureditvenega naèrta je razviden 
iz grafiène priloge št. 10a in 10b iz prvega èlena 
tega odloka.« 

4. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Mestne obèine Velenje. 

 

Številka: 012-0018/98-300 

Datum:   28.3.2001 

 

Župan Mestne obèine Velenje 

Sreèko MEH, s.r.   

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 22. seji dne 5.3.2001 
sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatu za ravnatelja osnovne šole 

Livada Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidata g. Stanisla-
va Lešnika, roj. 1953, stanujoèega Kraigherje-
va 8/c, Velenje, za ravnatelja osnovne šole Li-
vada Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0004/2001-200 
Datum:    5.3.2001 
 

Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r. 
 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 22. seji dne 5.3.2001 
sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatki za ravnateljico Centra za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
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skupnosti k imenovanju kandidatke gospe Ma-
rije KOVAÈIÈ, roj. 1946, stanujoèe Kardeljev 
trg 1, Velenje, za ravnateljico Centra za vzgo-
jo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0006/2001-200 
Datum:    5.3.2001 
 

Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r.      
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 22. seji dne 5.3.2001 
sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatu za ravnatelja osnovne šole 

Gustava Šiliha Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje negativno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidata g. Alojza 
Toplaka, roj. 1947, stanujoèega Cankarjeva 
31, Šoštanj, za ravnatelja  osnovne šole Gusta-
va Šiliha Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0005/2001-200 
Datum:    5.3.2001 
 

Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r.      

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 23. seji dne 
19.3.2001 sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatu za ravnatelja osnovne šole 

Gorica Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidata g. Ivana 
PLANINCA, roj. 1955, stanujoèega Goriška 
12, Velenje, za ravnatelja  osnovne šole Gorica 
Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0007/2001-200 
Datum:    19.3.2001 
 

Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r.      
 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 23. seji dne 
19.3.2001 sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatu za ravnatelja osnovne šole 

Gustava Šiliha Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje negativno mnenje lokalne 
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skupnosti k imenovanju kandidata g. Zdravka 
Jamnikarja, roj. 1958, stanujoèega Lipa 26 
Velenje, za ravnatelja osnovne šole Gustava 
Šiliha Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0005/2001-200 
Datum:    19.3.2001 
 

Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r.      
 

 
POPRAVEK  

I.  

V naslovu ter v nadaljnjem besedilu (glava) Ura-
dnega vestnika Mestne obèine Velenje, z dne 14. 
februar 2001, se številka 11/2001 nadomesti s 
številko 1/2001.  

II.  

Popravek je objavljen na podlagi 119. èlena Pos-
lovnika Sveta Mestne obèine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 6/99). 
 
Številka:   012-0011/2000-100 (2001)  
Datum:     28.3.2001 

 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
           
 
 

 
 
 
 
 

 


