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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 soglasju k sklepu o doloèitvi kandidatov za èlane in namestnike 
èlanov okrajnih volilnih komisij ter k mnenju o kandidaturah za namestni-
ke predsednikov okrajnih volilnih komisij  

2. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Ložnica iz nepremiènin v splošni 
rabi  

3. Sklep o prodaji nepremiènine v k.o. Ložnica  

4. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Paka iz javnega dobra  

5. Sklep o menjavi nepremiènine v k.o. Paka  

6. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja  

7. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja  

8. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja  

9. Sklep o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišèa 

10. Sklep o povpreèni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komu -
nalnega urejanja zemljišè za leto 2002 

11. Sklep o pristopu k podpisu pisma o nameri za zagotovitev pogojev za ra z-
voj višjega poklicnega in visokega strokovnega šolstva v statistièni savin j-
ski regiji 

12. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne obèine Velenje  

13. Odlok  o odvajanju in èišèenju odpadnih voda  

14. Odlok o varstvu virov pitne vode na obmoèju Mestne obèine Velenje  

15. Odlok o oskrbi s pitno vodo  

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgoj -
no-izobraževalnega zavoda Center MAK Velenje  

17. Odlok  o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje  

18. Odlok o UN pokopališèe Škale  

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o doloèitvi pomožnih obje k -
tov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja  

20. Odlok  o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po -
gojih za obmoèje urejanja S 4/5 Stara vas v Velenju  

 
Številka:     069-0004/2001-100  
Datum:        3.10.2001 

                             Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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 Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 34. èlena Zakona o volitvah v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95, 14/96, 67/97, 
66/2000 in 70/2000) na svoji 21. seji, dne 2.10.2001 
sprejel 

SKLEP 
o soglasju  

k sklepu o doloèitvi kandidatov za 
èlane in namestnike èlanov okrajnih 
volilnih komisij ter k mnenju o  kan-
didaturah za namestnike predsedni-

kov okrajnih volilnih komisij 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje daje soglasje k 
sklepu o doloèitvi kandidatov za èlane in na-
mestnike èlanov okrajnih volilnih komisij ter k 
mnenju o kandidaturah za namestnike predse-
dnikov okrajnih volilnih komisij za 7. in 8. vo-
lilni okraj 5. volilne enote, doloèene  za volit-
ve poslancev v državni zbor, ki ju je na 30. se-
ji dne 25.9.2001 sprejela Komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja Sveta MO 
Velenje.  

II.  

Sklep se posreduje Republiški volilni komisiji.  

III.  

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka: 006-05-01/2001-281 
Datum: 3.10.2001 
 
 
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, 
12/99-odl. US in 70/00), na 21. seji, dne 2.10.2001 spre-
jel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.

Ložnica iz nepremiènin v splošni rabi 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št.1053/3, pot, v izmeri 403 
m2, ki je vpisana v vl.št.seznam , k.o. Ložnica 
iz nepremiènin v splošni rabi. Nepremiènina 
postane po izvzemu iz nepremiènin v splošni 
rabi last Mestne obèine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka:      466-0039/2001-200 
Datum:   3.10.2001 
 
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, 
12/99-odl. US in 70/00), na 21. seji, dne 2.10.2001 spre-
jel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènine v k.o.Ložnica 

 

1.  

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
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nepremiènine parc.št. 1053/3, pot,  v izmeri 
403 m2, ki je vpisana v vl.št. seznam , k.o. Lo-
žnica, nepremiènina v splošni rabi, kupcu Edu 
Glušièu, Silova 22, Velenje. 

2.  

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka:     466-0039/2001-200 
Datum:   3.10.2001 
 
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 in 70/00), na 21. seji, dne 2.10.2001 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.Paka iz 

javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št. 578/2, pot, v izmeri 16 
m2, ki je vpisana v vl.št.seznam , k.o. Paka, iz 
javnega dobra. Nepremiènina postane po izv-
zemu iz javnega dobra last Mestne obèine Ve-
lenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka:     460-0023/2000-200 
Datum:   3.10.2001 
 
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,  
12/99-odl. US in 70/00), na 21. seji, dne 2.10.2001 spre-
jel naslednji  

SKLEP 
o menjavi nepremiènine v k.o.Paka  

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje menja-
vo nepremiènine parc.št. 578/2, pot,  v izmeri 
16m2, ki je vpisana v vl.št.seznam , k.o. Paka, 
katere lastnik je Mestna obèina Velenje, za 
parc.št. 338/34, gozd, v izmeri 157 m2, katere 
lastnik je Igor Švigelj, Paka 40a, Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka:     460-0023/2000-200 
Datum:   3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi  24. èlena Sta-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev.4/99 in 51. èlena Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl.US,  57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obv.razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 70/97, 
10/98, 74/98, 12/99-skl.US, 16/99-skl.US, 59/99-odl.US, 
70/00 in 70/00-skl.US,)  na 21. seji, dne 2.10.2001   
sprejel 

S K L E P 
o prodaji etažne lastnine-stanovanja 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo  
stanovanja štev. 13 v velikosti 38,31 m2 v 2. 
nadstropju veèstanovanjske hiše Šercerjeva 
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15, Velenje, ki stoji na parceli štev. 1823/1, 
vpisani v ZK vložku štev 1344, k.o. Velenje,  
kupcu ge. Lovriè Ljiljani.  

2.         

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 362-0023/2000-200 
Datum:  3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi  24. èlena Sta-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev.4/99 in 51. èlena Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obv.razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 70/97, 
10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00)  na 21. seji, dne 
2.10.2001 sprejel  

SKLEP 
o prodaji etažne lastnine - stanovanja                     

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
etažne lastnine stanovanja št. 18, v velikosti 
86,53 m2, locirane v 4. nadstropju  veèstano-
vanjske hiše,Goriška ul. 59, Velenje,  kupcu g. 
Josiè Petru.  

2. 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 362-0040/2001-600 
Datum: 3.10.2001 

 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi  24. èlena Sta-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev.4/99 in 51. èlena Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št.,  72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obv.razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 70/97, 
10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00)  na 21. seji, dne 
2.10.2001 sprejel  

SKLEP 
o prodaji etažne lastnine - stanovanja                    

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
etažne lastnine stanovanja št. 36, v velikosti 
18,69 m2, locirane v 7. nadstropju  veèstano-
vanjske hiše Šaleška 19, Velenje,  kupcu g. 
Hudej Borisu.  

2. 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 

 
Številka: 365-0182/2001-600 
Datum:    3.10.2001       
 
                                                                                                    
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje, št. 4/99) in 61.èlena Zakona o stavbnih zemljiš-
èih (Uradni list RS št., 44/97) na 21. seji dne  2.10.2001 
sprejel 

SKLEP 
o vrednosti toèke za izraèun nadom e-
stila za uporabo stavbnega zemljišèa 
na obmoèju Mestne obèine Velenje 

1. 
S tem sklepom Svet Mestne obèine Velenje 
doloèa vrednost toèke za izraèun  nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju 
Mestne obèine Velenje za leto 2002.  
Vrednost toèke znaša: 
− za gospodarstvo                                 0,0816 
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− za površine deponije premoga, 
pepela in produktov  
odžvepljevanja                                0,1016 

− za družbene dejavnosti in  
gospodinjstva                                 0,0517 

2. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 
sklep o vrednosti toèke za izraèun  nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišèa na obmoèju 
Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mest-
ne obèine Velenje, št. 8/2000). 

3. 

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne 
obèine Velenje in velja od 01.01.2002 dalje. 
 
Številka: 462-0064/2000-610 
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje št.4/99) in 61.èlena Zakona o stavbnih zemljiš-
èih (Uradni list SRS, št. 18/84)v povezavi s 56.èlenom 
Zakona o stavbnih zemljišèih (Uradni list RS, št.44/97)
na 21. seji, dne 2.10.2001 sprejel 

SKLEP 
o povpreèni gradbeni ceni stano-

vanjske površine in stroških kom u-
nalnega urejanja zemljišè  

za leto 2002 

1. 
a)  
Povpreèna gradbena cena za m2 stanovanjske 
površine na dan 31.12.2001 znaša 147.652,23.  
b) 
Stroški komunalnega urejanja zemljišèa na m2 
koristne površine objekta in gostoto prebivals-
tva 100–200 preb./ha znaša na dan 31.12.2001 
(15.622,39  sit/ m2). 

Od tega:  
− za komunalne objekte in naprave individu-

alne rabe 6.878,18 sit/ m2 
− za komunalne objekte in naprave skupne 

rabe 8.728,74 sit/ m2 
c) 
Povpreèna vrednost stavbnega zemljišèa za m2 
površine na dan 31.12.2001 znaša: 
− 1,2 % za obmoèje mesta Velenje  1.771,82 

sit/ m2  
− 0,8 % za ostala obmoèja v obèini 1.181,21 

sit/ m2  

2. 

Cene,doloèene v 1.èlenu tega sklepa se meseè-
no valorizirajo z indeksom za stanovanjsko 
gradnjo GZS – Združenje za gradbeništvo in 
IGM Ljubljana. 

3. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavi 
sklep o povpreèni gradbeni ceni in stroških 
komunalnega opremljanja (Uradni vestnik Me-
stne obèine Velenje št. 8/2000)  

4.  

Ta sklep se objavi v Uradem vestniku Mestne 
obèine Velenje in zaène veljati 01.01.2002.  
 
 
Številka: 385-0004/2000-610 
Datum: 3.10.2001 
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 21. èlena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list 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, 59/99-odl. 
US,  70/00, 100/00 – odlo. US, 28/01- odl. US) in 24. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/99) na svoji  21. seji dne 2.10.2001 sprejel  

SKLEP 
o pristopu k podpisu pisma o nameri 

za zagotovitev pogojev za razvoj  
višjega poklicnega in visokega  
strokovnega šolstva v statistièni  

savinjski  regiji 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje pristopa k podpi-
su pisma o nameri za zagotovitev pogojev za 
razvoj višjega poklicnega in visokega strokov-
nega šolstva v statistièni savinjski regiji, k ob-
likovanju posebne donatorske fundacije, ki bo 
mladim nudila posebne regijske štipendije za 
šolanje v višjih in visokih izobraževalnih pro-
gramih v statistièni savinjski regiji in k usta-
novitvi javnega zavoda (univerze), ki bo skr-
bel za sistematièni razvoj višjega poklicnega 
in visokega strokovnega šolstva v statistièni 
savinjski regiji ter za njegovo vkljuèevanje v 
nacionalni program razvoja višjega in visoke-
ga šolstva. 

II.  

Svet Mestne obèine Velenje pooblašèa župana, 
da podpiše pismo o nameri za zagotovitev po-
gojev za razvoj višjega poklicnega in visokega 
strokovnega šolstva v statistièni savinjski regi-
ji. 

III.  

Svet Mestne obèine Velenje od župana zahte-
va, da ga seznanja s potekom aktivnosti in en-
krat letno pripravi pisno poroèilo o poteku po-
stopkov. 

IV.  

Pismo o nameri za zagotovitev pogojev za raz-
voj višjega poklicnega in visokega strokovne-

ga šolstva v statistièni regiji je sestavni del te-
ga sklepa. 

V.  

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 641-01-0001/2001-100 
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r.  
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 29.in 64. èlena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl US, 9/96–odl. US, 
44/96-odl.US,26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 
12/99,  59/99-odl.US,  70/00 in 100/00) in 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 4/99) na 21. seji dne 2.10.2001 sprejel  

SPREMEMBE IN  
DOPOLNITVE 

Statuta Mestne obèine Velenje 

1. èlen 

V Statutu Mestne obèine Velenje (Uradni ves-
tnik MO Vestnik, št. 4/99) se v 24. èlenu pred 
zadnjo alineo dodata novi alinei, ki se glasita : 
− »daje pobudo za sklice zbora obèanov« 

− »imenuje in razrešuje predstavnike ustano-
vitelja v svete javnih zavodov«. 

2. èlen 

Drugi odstavek 34. èlena se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Komisije in odbori obèinskega sveta lahko 
predlagajo obèinskemu svetu v sprejem odloke 
in druge akte iz svojega delovnega podroèja, 
razen proraèuna in zakljuènega raèuna prora-
èuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali 
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tem statutu doloèeno, da jih sprejme obèinski 
svet na predlog župana.« 

3. èlen 

Èrta se tretji odstavek  44. èlena. 
Sedanji èetrti do osmi odstavki postanejo tretji 
do sedmi odstavek.  

4. èlen 

V prvem odstavku 70. èlena se za zadnjim sta-
vkom doda nov stavek, ki se glasi: 
»Nepremiènine lahko krajevne skupnosti odtu-
jijo samo s soglasjem obèinskega sveta.« 

5. èlen 

Èrta se èetrti odstavek  75. èlena. 
Sedanji peti odstavek postane èetrti odstavek.  

6. èlen 

V 102. èlenu se za zadnjo alineo doda nova, ki 
se glasi: 
− »zagotovitev zavetišèa za namestitev zapu-

šèenih živali.« 

7. èlen 

110. èlen se spremeni tako, da se glasi: 
"Prihodki in odhodki za posamezne namene 
financiranja javne porabe so zajeti v proraèunu 
obèine. 
Proraèun obèine sestavljajo splošni del, poseb-
ni del in naèrt razvojnih programov. 
Splošni del proraèuna sestavljajo skupna bi-
lanca prihodkov in odhodkov, raèun finanènih 
terjatev in naložb ter raèun financiranja. 
Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni na-
èrti neposrednih uporabnikov.  
Naèrt razvojnih programov sestavljajo letni 
naèrti oziroma plani razvojnih programov ne-
posrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z do-
kumenti dolgoroènega razvojnega naèrtovanja, 
s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.  
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo 
prihodki, ki obsegajo: 
1. davène prihodke, ki zajemajo tudi prispev-

ke; 
2. nedavène prihodke; 

3. kapitalske prihodke; 
4. prejete donacije in 
5. transferne prihodke. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo 
odhodki, ki obsegajo: 
1. tekoèe odhodke; 
2. tekoèe transfere; 
3. investicijske odhodke in 
4. investicijske transfere. 
V raèunu finanènih terjatev in naložb se izka-
zujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, 
od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva da-
nih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.  
V raèunu financiranja se izkazujejo odplaèila 
dolgov in zadolževanje, ki je povezano s fi-
nanciranjem presežkov odhodkov nad prihodki 
v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v raèunu finanènih ter-
jatev in naložb ter s financiranjem odplaèil 
dolgov v raèunu financiranja. V raèunu finan-
ciranja se prav tako izkazujejo naèrtovane 
spremembe denarnih sredstev na raèunih pro-
raèuna v proraèunskem letu.  

8. èlen 

Èrta  se 115, 116 in 117 èlen.  
Dosedanji 118 do 154 èleni postanejo 115 do 
151 èleni. 

9. èlen 

122. èlen se spremeni tako, da se glasi: 
"Èe se zaradi neenakomernega pritekanja pr i-
hodkov proraèuna izvrševanje proraèuna ne 
more uravnotežiti, se lahko za zaèasno kritje 
odhodkov   najame posojilo najveè v višini 5 
odstotkov sprejetega proraèuna." 

10. èlen 

123. èlen se spremeni tako, da se glasi: 
"V proraèunu obèine se zagotavljajo sredstva 
za proraèunsko rezervo, ki deluje kot prora-
èunski sklad.  
V sredstva proraèunske rezerve se izloèa del 
skupno doseženih letnih prejemkov proraèuna 
v višini, ki je doloèena z vsakoletnim proraèu-
nom, vendar najveè do višine 1,5% prejemkov 
proraèuna.   
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Izloèanje rezerve se praviloma izvrši vsak me-
sec, vendar najpozneje do 31. decembra teko-
èega leta." 

11. èlen 

124. èlen se spremeni tako, da se glasi: 
"Sredstva proraèunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreè, kot so potres, poplava, ze-
meljski plaz, snežni plaz, visok sneg, moèan 
veter, toèa, žled, pozeba, suša, množièni pojav 
nalezljive èloveške, živalske ali rastlinske bo-
lezni, druge nesreèe, ki jih povzroèijo naravne 
sile in ekološke nesreèe. 
O uporabi sredstev proraèunske rezerve odloèa 
župan." 

12. èlen 

125. èlen  se spremeni tako, da se glasi: 
"Po preteku leta, za katerega je bil sprejet pro-
raèun, sprejme obèinski svet zakljuèni raèun 
proraèuna za preteklo leto.  
V zakljuènem raèunu proraèuna so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in drugih izdatki  obèine za 
preteklo leto. Pri sestavi zakljuènega raèuna se 
upošteva èlenitev, ki je predpisana za sestavo 
proraèuna. Zakljuèni raèun zajema tudi obraz-
ložitev zakljuènega raèuna, katere sestavni del 
so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo od-
stopanj." 

13. èlen 

Ta statut zaène veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 012-0006/99-200 
Datum: 3.10.2001 
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 

 

 

Na podlagi 26. èlena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93 in dopolnitve), 3. èlena Zakona o gos-
podarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 
dopolnitve) in 24. èlena Statuta obèine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne obèine Velenje št. 4/99) je Svet Mestne 
obèine Velenje na 21. seji, dne 2.10.2001 sprejel 

ODLOK  
o odvajanju in èišèenju odpadnih  

voda  

1.  SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem odlokom se doloèajo pogoji in naèin up-
ravljanja kanalizacijskih objektov in naprav za 
odvajanje in èišèenje odpadnih voda na obmo-
èju Mestne obèine Velenje.  
 

1.1.Obrazložitev pojmov 

2. èlen  

Odpadne vode  so komunalne odpadne vode, 
tehnološke odpadne vode in odpadne padavin-
ske vode, kakor so opredeljene v Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda iz virov onesnaženja (Ur. RS št. 35/96). 

3.èlen 

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje 
s pripadajoèimi objekti in napravami, ki služi-
jo odvajanju in èišèenju odpadnih voda in je v 
upravljanju upravljavca.  

4. èlen 

Lastnica oziroma solastnica javne kanalizaci-
je je Mestna obèina Velenje v deležih, doloèe-
nih s Sporazumom o sklenitvi premoženjsko 
pravnih razmerij na podroèju komunalne infra-
strukture in Komunalnega podjetja Velenje 
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje št. 
13/96).  

5. èlen 

Upravljavec javne kanalizacije je doloèen z 
Odlokom o doloèitvi gospodarskih javnih 
služb (Uradni vestnik obèine Velenje št. 
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13/93) in Odlokom o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvaja n-
je komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni vestnik 
MO Velenje št. 16/96) ter Pogodbo o uporabi 
in upravljanju komunalne infrastrukture, skle-
njeno med lastnico in upravljavcem z dne 
23.01.1998.  

6. èlen 

Uporabnik je fizièna ali pravna oseba 
(investitor, lastnik, najemnik objekta), ki upo-
rablja vodo iz javnega vodovoda ali iz lastnih 
vodovodov in je prikljuèen na javno kanaliza-
cijo ter sklene z upravljavcem pogodbo (v na-
daljnjem besedilu uporabnik). 

7. èlen 

Odvajanje odpadnih voda je lahko izvedeno v 
mešanem ali loèenem sistemu. V javno kanali-
zacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, 
podtalnice in vod odprtih vodotokov ter mete-
ornih vod, kjer jih je možno speljati v poniko-
valnico ali vodotok.  

8. èlen  

V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka 
pripravi upravljavec Pravilnik o tehnièni izve-
dbi in uporabi kanalizacijskih objektov in nap-
rav. Pravilnik doloèa podrobnejša navodila in 
tehniène normative za gradnjo, prikljuèevanje, 
uporabo in vzdrževanje javne kanalizacije z 
namenom, da se poenoti izvedba in doseže za-
nesljivo obratovanje.  
Pravilnik sprejme Svet MO Velenje. 

9. èlen 

Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri na-
èrtovanju in projektiranju, pri komunalnem 
opremljanju, pri izvajanju gospodarske javne 
službe odvajanja in èišèenja odpadnih voda in 
uporabi javne kanalizacije. 

2.  OBJEKTI IN NAPRAVE UPORA-
     BNIKOV IN UPRAVLJAVCA 
 

2.1.Objekti in naprave uporabnikov 

10. èlen 

Objekti in naprave uporabnikov so: 

− kanalizacijski prikljuèek in  
− interna kanalizacija  
so last uporabnika, ki jih vzdržuje na svoje 
stroške. 
Kanalizacijski prikljuèek poteka od mesta pr i-
kljuèitve na javno kanalizacijo do prvega revi-
zijskega jaška uporabnika in mora biti uprav-
ljavcu vedno dostopen zaradi nadzora. 
Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi na-
pravami v zgradbi in zemljišèu uporabnika do 
revizijskega  jaška uporabnika.  
Uporabniki so dolžni objekte in naprave iz pr-
vega odstavka tega èlena vzdrževati in uporab-
ljati skladno s predpisi.  

 

2.2.  Objekti in naprave v upravljanju up-  
          ravljavca  

11. èlen 

Objekti in naprave v upravljanju upravljalca 
so:  
1. Sekundarno omrežje in naprave: 

− kanalski vodi mešanega in loèenega sis-
tema, ki služijo za neposredno prikljuèe-
vanje uporabnikov na posameznem sta-
novanjskem ali drugem obmoèju;  

− èrpališèa za preèrpavanje odpadne vode; 
− naprave za èišèenje odpadne vode v po-

sameznem stanovanjskem ali drugem 
obmoèju.  

2. Primarno omrežje in naprave: 
− kanalski vodi za odvajanje odpadne in 

padavinske vode iz dveh ali veè stano-
vanjskih in drugih obmoèij;  

− èrpališèa za preèrpavanje odpadne vode;  
− naprave za èišèenje odpadne vode iz 

dveh ali veè stanovanjskih in drugih ob-
moèij.  

3. Magistralno kanalizacijsko omrežje in na- 
     prave: 

− kanalski vodi za odvajanje odpadne vode 
iz obmoèij, ki so medobèinskega ali re-
gijskega pomena; 

− èrpališèa za preèrpavanje odpadne vode; 
− centralne èistilne naprave.  
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3.  POGOJI ZA PRIKLJUÈITEV NA       
     JAVNO KANALIZACIJO 

12. èlen 

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je obvezna 
prikljuèitev in uporaba javne kanalizacije. 
Naprave in objekte uporabnikov je potrebno 
prikljuèiti na javno kanalizacijo v roku šest 
mesecev po sprejemu Pravilnika iz 8. èlena 
tega odloka. Ustrezne obèinske upravne službe 
lahko z odloèbo zahtevajo prikljuèitev na jav-
no kanalizacijo. 

13. èlen 

Èe je javna kanalizacija zakljuèena s èistilno 
napravo, mora uporabnik ob prikljuèitvi obje-
ktov na javno kanalizacijo opustiti in oèistiti 
greznico in upravljavcu omogoèiti nadzor.  

14. èlen 

Za prikljuèitev na javno kana lizacijo morajo 
uporabniki pridobiti soglasje upravljavca. 

15. èlen 

Upravljavec mora dopustiti prikljuèitev, èe 
uporabnik vloži zahtevek in to omogoèajo 
zmogljivosti ter tehnièna izvedba javne kanali-
zacije.  
V nasprotnem primeru mora upravljavec upo-
rabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod 
katerimi bi bila prikljuèitev mogoèa. 

16. èlen 

Upravljalec izdaja soglasja k: 
1. k prostorskim izvedbenim aktom,  
2. k lokacijski dokumentaciji, 
3. k projektom za pridobitev gradbenega do-

voljenja oziroma za pridobitev enotnega 
dovoljenja za graditev, 

4. k uporabnim dovoljenjem, 
5. za prikljuèitev obstojeèih zgradb, 
6. za poveèanje oziroma zmanjšanje prikljuè-

ne moèi in 
7. k posegom v prostor. 

17. èlen 

Uporabnik k vlogi za pridobitev soglasja po 

prejšnjem èlenu tega odloka ali pred prikljuè i-
tvijo predloži dokumentacijo, ki je podrobneje 
opredeljena v pravilniku, doloèenem v 8. èle-
nu tega odloka. 

18. èlen 

Prikljuèek se izvede za vsak objekt posebej, 
objekt pa ima lahko veè prikljuèkov.  

19. èlen 

Upravljavec izvaja upravljavski nadzor nad 
izvajanjem del na javni kanalizaciji in priklju-
èkih.  

20. èlen 

Gradnjo javne kanalizacije lahko izvaja uspo-
sobljen izvajalec; prikljuèitev na javno kanali-
zacijo se izvede ob prisotnosti upravljavca.  
Po prikljuèitvi se uporabnik vpiše v evidenco 
uporabnikov.  

21. èlen 

Odjava prikljuèka na javno kanalizacijo je mo-
goèa le v primeru rušenja prikljuèenega objek-
ta. Odjavo prikljuèenega objekta posreduje pi-
sno uporabnik objekta ali fizièna oziroma pra-
vna oseba, ki objekt ruši. Odjavo posreduje 
upravljavcu najkasneje 14 dni pred prekinitvi-
jo prikljuèka.  
Upravljalec po odjavi izbriše uporabnika iz 
evidence uporabnikov.  

22. èlen 

Uporabnik mora prijaviti upravljavcu vsako 
spremembo kolièine in kvalitete odpadne vo-
de, ki je trajnejšega znaèaja. 

23. èlen 

Uporabnik mora spremeniti prikljuèek v pr i-
meru spremembe pogojev odvajanja odpadne 
ali padavinske vode. 

24. èlen 

Upravljalec mora pisno obvestiti uporabnika o 
vsaki spremembi pogojev prikljuèevanja na 
javno kanalizacijo.  
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4.  PREVZEM KANALIZACIJSKEGA 
     OMREŽJA IN NAPRAV V UPORA-
     BO IN UPRAVLJANJE 

25. èlen 

Investitor gradnje kanalizacije mora po konèa-
ni gradnji prenesti objekte in naprave v upora-
bo in upravljanje upravljavcu s pogodbo.  
Za prevzem objektov in naprav v upravljanje 
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. Objekti morajo imeti potrebno upravno in 

projektno dokumentacijo in urejena lastnin-
ska razmerja. 

2. Merilci tehnološke vode morajo biti pregle-
dani in žigosani skladno s predpisi. 

3. Postopek prevzema mora biti izveden zapi-
sniško.  

4. Prevzem potrdi organ upravljanja upravlja-
vca. 

 
Za prevzem objektov in naprav v uporabo in 
upravljanje, za katere ni razpoložljive doku-
mentacije, se izdela sanacijski program, ki ga 
pripravi Mestna obèina Velenje in potrdi or-
gan upravljanja upravljavca. 

5.  MERITVE IN OBRAÈUN ODVEDE-
     NE IN OÈIŠÈENE ODPADNE VODE 

26. èlen 

Odvedena odpadna in oèišèena voda se obra-
èunava v kubiènih metrih.  
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega 
vodovoda, plaèujejo odvedeno in oèišèene vo-
do v enaki kolièini in v enakih razdobjih, kot 
jo plaèujejo za porabljeno vodo.  
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vo-
dovodov, plaèujejo stroške odvedene in oèiš-
èene vode v kolièini, kot jo porabijo. Kolièina 
porabljene vode se meri z obraèunskim vodo-
merom uporabnika.  
Uporabniki objektov, ki z lastnimi objekti in 
napravami izkorišèajo vodne vire in nimajo 
vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v 
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka. 

27. èlen. 

Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in 

odèitavanja obraèunskih vodomerov za ugota-
vljanje kolièine odvedene in oèišèene vode se 
uporabljajo Odlok, ki ureja oskrbo s pitno vo-
do.  

28. èlen 

Meritve tehnoloških odpadnih vod, ki se odva-
jajo v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s 
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njihovo izvajanje (Ur. l. RS št. 35/96). 

29. èlen 

Uporabnik mora upravljavcu predložiti v potr-
ditev projekt za izvedbo merilnega mesta. 
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji 
merilnega mesta pisno zaprositi upravljavca za 
pregled merilnega mesta. 
Uporabnik mora upravljavcu omogoèiti dostop 
do merilnega mesta, mu omogoèiti pregled ob-
ratnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne 
vode in pregled delovanja merilnih naprav.  
Uporabnik mora voditi obratni dnevnik meril-
nega mesta. Vse stroške meritev plaèa uporab-
nik.  

30. èlen 

Kadar uporabnik iz tehniènih razlogov ne mo-
re zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja 
tega mesta nesorazmerno draga, lahko uprav-
ljavec predvidi druge naèine za doloèitev koli-
èin odpadne vode. 

6. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA  

31. èlen 

V javno kanalizacijo se smejo izpušèati samo 
tiste tehnološke odpadne vode, ki ne prekora-
èijo vrednosti emisij snovi in toplote, ki jih 
doloèa Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževa-
nja (Ur. l. RS št. 35/96).  
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vo-
do, ki ni primerna za odvajanje v javno kanali-
zacijo, mora pred prikljuèitvijo to vodo oèisti-
ti.  

32. èlen 

Posebno pogodbo z upravljavcem sklenejo tis-
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ti uporabniki, ki dosegajo  
− nadpovpreène kolièine ali nadpovpreèna 

nihanja kolièin odpadne vode ali  
− nadpovpreène parametre onesnaženja odpa-

dne vode oziroma nihanj parametrov,  
skladno z veljavno zakonodajo in kar bo pod-
robneje opredeljeno v pravilniku iz 8. èlena 
tega odloka. 

7.  CENA STORITEV ODVAJANJA IN 
     ÈIŠÈENJA ODPADNIH VODA 

33. èlen 

Cene storitev se oblikujejo loèeno za odvaja n-
je odpadnih voda in za èišèenje odpadnih vo-
da. Enota storitve je m3.  

34. èlen 

Cena kubiènega metra odvedene in oèišèene 
odpadne vode se doloèa skladno z veljavnimi 
predpis i. 

35. èlen 

Èe posamezni uporabniki ali skupine uporab-
nikov dokazano povzroèajo v sistemu javne 
kanalizacije razliène stroške, se lahko za te 
uporabnike uveljavi diferencirana cena. 

8.  UPORABA JAVNE KANALIZACIJE 

36. èlen 

V javno kanalizacijo je prepovedano odvajati 
ali izliti odpadne vode, ki vsebuje škodljive ali 
nevarne snovi. 
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odva-
jati ali izliti odpadne vode, ki bi lahko: 
− povzroèila požar ali eksplozijo, 
− povzroèila korozijo ali kako drugaèe poš-

kodovala javno kanalizacijo in ogrožala 
zdravje,  

− povzroèala ovire v kanalih ali kako drugaèe 
motila delovanje sistema zaradi odlaganja 
usedlin in lepljivih snovi, 

− stalno ali obèasno povzroèala hidravliène 
preobremenitve in tako škodljivo vplivala 
na delovanje javne kanalizacije, 

− povzroèala ogrevanje odpadne vode preko 
predpisane temperature, 

− zavirala tehnološke postopke na èistilni na-

pravi,  
− povzroèala nastajanje neprijetnega vonja, 
− povzroèala onesnaženje z radioaktivnimi 

snovmi.  

9.  PREKINITEV ODVAJANJA IN ÈIŠ-
     ÈENJA ODPADNE VODE 

37. èlen 

Uporabniku, ki z odvodom odpadnih voda 
povzroèa nevarnost za vodni vir ali javni vo-
dovod, se prekine dobava vode iz javnega vo-
dovoda.  

38. èlen 

Upravljavec lahko na stroške uporabnika po 
predhodnem pisnem opozorilu prekine odvaja-
nja odpadnih voda v naslednjih primerih: 
1. èe ugotovljeno stanje interne kanalizacije 

ogroža zdravje drugih uporabnikov; 
2. èe odpadna voda prekoraèi dovoljeno koli-

èino mašèob, kislin, trdih predmetov, radio-
aktivnih, strupenih, gorljivih, eksplozivnih, 
abrazivnih in korozivnih snovi ter škodlji-
vih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugi-
mi ogrožajo delovanje javne kanalizacije;  

3. èe odpadna voda presega predpisano tem-
peraturo; 

4. èe niso izpolnjeni pogoji soglasja za prik-
ljuèitev; 

5. èe uporabnik ne izpolnjuje obveznosti po 
pogojih tega odloka; 

6. èe uporabnik ne poravnava raèunov za od-
vajanje in èišèenje odpadnih voda; 

7. èe uporabnik ravna v nasprotju z navodili, 
ki zagotavljajo nemoteno obratovanje èistil-
nih naprav; 

8. èe izvid vzorca odvedene odpadne vode 
uporabnika, izdelan pri pooblašèeni organi-
zaciji, izkazuje neustrezno sestavo;  

Odvajanje odpadnih voda je prekinjeno, do-
kler ni odpravljen vzrok prekinitve. Za ponov-
no prikljuèitev mora uporabnik plaèati stroške 
prekinitve in ponovne prikljuèitve. 
Uporabnik mora poravnati škodo na objektih 
in napravah javne kanalizacije, èe je škoda na-
stala zaradi njegovega ravnanja. 
Upravljavec ni odškodninsko odgovoren za 
škodo, ki nastane ob prekinitvi odvajanja od-
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padne vode, èe se le -ta izvede po krivdi upora-
bnika. 

39. èlen 

Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje 
odpadnih voda za krajši èas zaradi vzdrževa l-
nih del na javni kanalizaciji ali nepredvidljivih 
okvar brez predhodnega obvestila, vendar na j-
veè za tri ure. V takih primerih ima upravlja-
vec pravico prekiniti dobavo pitne vode.  

10.  PREKINITEV ODVAJANJA ODPA-
       DNIH VODA V PRIMERIH VIŠJE 
       SILE 

40. èlen 

Upravljavec ima pravico v primeru višje sile, 
kot so potres, požar, izpad energije, velike ok-
vare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlit-
je nevarnih snovi v kanalizacijo, brez povraèi-
la škode prekiniti odvajanje odpadne vode. 
Mora pa uporabnike obvestiti v skladu s spre-
jetimi naèrti ukrepov za take primere. 
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino 
za škodo ob prekinitvi odvoda odpadne vode, 
èe je nastala po krivdi upravljavca. 

11.  OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA,      
       UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV 

41. èlen 

Upravljavec, uporabniki in izvajalci imajo pra-
vico in dolžnost varovati okolje, vodonosna 
podroèja in vodovode. 

42. èlen 

Upravljavec javne kanalizacije ima zlasti nas-
lednje obveznosti: 
1. skrbi za normalno obratovanje javne kana-

lizacije in pravoèasno pripravlja plane ob-
ratovanja in vzdrževanja, 

2. redno vzdržuje javno kanalizacijo,  
3. redno kontrolira sestavo odpadne vode in 

delovanje èistilnih naprav, 
4. skrbi za meritve in obraèun odvedene in 

oèišèene vode, 
5. kontrolira vodotesnost javne kanalizacije, 
6. sistematièno pregleduje objekte in naprave 

kanalizacije in ugotavlja stanje, 

7. izdaja soglasja in omogoèa prikljuèitev na 
javno kanalizacijo, 

8. vodi kataster javne kanalizacije,  
9. izvaja upravljavski nadzor nad gradnjo ja v-

ne kanalizacije, 
10. izvaja neposredni nadzor nad izvedbo prik-

ljuèkov na javno kanalizacijo, 
11.organizira odvajanje in èišèenje odpadne 

vode v izrednih razmerah in o nastopu izre-
dnih razmer pravoèasno poroèa pristojnim 
organom, 

12.obvešèa uporabnike o prekinitvi odvajanja 
odpadnih voda neposredno in preko sred-
stev javnega obvešèanja, 

13.dosledno izvaja pravilnik iz 8. èlena tega 
odloka, 

14.pri izvajanju vzdrževalnih del na javni ka-
nalizaciji je dolžan teren po konèanih delih 
urediti, morebitno odškodnino pa izplaèati 
po cenitvi sodnega cenilca. 

43. èlen 

Uporabniki imajo naslednje obveznosti: 
1. zgradijo objekte in naprave interne kanali-

zacije in kanalizacijski prikljuèek skladno s 
projektno dokumentacijo in soglasjem up-
ravljavca, 

2. omogoèijo preglede interne kanalizacije in 
sestavo odpadne vode, 

3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo, ka-
nalizacijski prikljuèek, interne èistilne nap-
rave in vodijo dnevnik obratovanja posame-
zne interne èistilne naprave, 

4. redno kontrolirajo sestav odpadne tehnološ-
ke vode in rezultate kontrole na zahtevo po-
sredujejo upravljavcu, 

5. obvestijo upravljavca o nevarnih in škodlji-
vih snoveh, ki so zaradi nesreèe, okvare te-
hnološke opreme, malomarnosti ali višje 
sile odtekle v javno kanalizacijo, 

6. pravoèasno opozarjajo na ugotovljene po-
manjkljivosti na javni kanalizaciji, 

7. sporoèajo upravljavcu vse spremembe po-
gojev prikljuèitve, 

8. redno plaèujejo odvajanje in èišèenje odpa-
dne vode na osnovi izdanih položnic in ra-
èunov, 

9. odvajajo v kanalizacijo samo odpadne sno-
vi, ki ne prekoraèujejo mejnih koncentracij 
snovi in temperature.  
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44. èlen  

Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrže-
valnih in drugih del na objektih infrastrukture 
in pri drugih posegih v prostor zagotovijo, da 
ostane javna kanalizacija nepoškodovana.  
Poškodbe, ki jih napravijo izvajalci iz predho-
dnega odstavka tega èlena na javni kanalizaci-
ji, odpravi upravljavec na stroške povzroèite l-
ja poškodbe. 

45. èlen 

Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim de-
lom onemogoèiti.  

XII.   NADZOR 

46. èlen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojna obèinska inšpekcija. Upravljavec in 
uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom 
kršitelje prijaviti pristojni obèinski inšpekciji.  

XIII.   KAZENSKE DOLOÈBE 

47. èlen 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje up-
ravljavec, èe : 
− prekine odvajanje odpadnih voda brez pred-

hodnega obvestila uporabnikom (40. èlen) 
in je zato povzroèena škoda; 

− ne prekine dobave vode, kot to doloèa 37. 
èlen; 

− ne dopusti prikljuèitve, kot to doloèa 15. 
èlen; 

− ne izpolnjuje obveznosti 1., 2., 4., 7., 8. in 
14. toèke iz 42. èlena.  

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek 
iz prvega odstavka tega èlena kaznuje odgo-
vorna oseba upravljavca.  

48. èlen 

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za 
prekršek fizièna oseba, èe: 
− se ne prikljuèi in ne uporablja javne kanali-

zacije (12. èlen), 
− se prikljuèi na javno kanalizacijo brez so-

glasja upravljavca, kot to doloèa 14. èlen 

− ne vgradi vodomerov, kot to doloèa 4. od-
stavek 26. èlena, 

− ne izprazni in oèisti opušèene greznice, kot 
to doloèa 13. èlen; 

− ne uporablja javne kanalizacije kot to dolo-
èa 38. èlen;  

− ne izpolnjuje obveznosti, ki jih doloèa 43. 
èlen  

− prekine odvod odpadne vode drugemu upo-
rabniku ali ga z nestrokovnim delom one-
mogoèi (45. èlen), 

− èe ne prijavi upravljavcu sprememb, kot to 
doloèa 22. èlen.  

49. èlen 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek uporabnik - pravna oseba, ki pri od-
vajanju tehnoloških voda: 
− ne sporoèi upravljavcu sprememb, kot to 

doloèa 22. èlen 
− ne obvesti upravljavca o izlitju nevarnih 

snovi, kot to doloèa 5. toèka 43. èlena. 
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek 
iz prvega odstavka tega èlena kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe.  

50. èlen 

Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje 
pravna oseba, ki:  
− ne poskrbi, da pri rekonstrukcijah in vzdr-

ževanju cest, ulic in trgov ostane javna ka-
nalizacija v prvotnem stanju (1. odstavek 
44. èlena). 

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek 
iz prvega odstavka tega èlena kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe.  

12.  PREHODNE IN KONÈNE DOLO-    
       ÈBE 

51. èlen 

Pogoji za praznjenje greznic, prevoz in èišèen-
je grezniènih gošè bodo doloèeni s posebnim 
odlokom.  

52. èlen 

Uporabniki, ki so prikljuèeni na javno kanali-
zacijo, pa niso vpisani v evidenco uporabni-
kov in ne plaèujejo odvajanja in èišèenja od-
padnih voda, se morajo prijaviti upravljavcu v 
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roku šest mesecev od uveljavitve odloka. 

53. èlen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha velja-
ti Odlok o splošnih pogojih za uporabo kanali-
zacije in opravljanju kanalizacijskih storitev 
na obmoèju Mestne obèine Velenje 
(Skupšèinski šaleški rudar 5/69). 

54. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka: 354-0010/99-100 
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 

 

Na podlagi 60. èlena Zakona o vodah (Uradni list SRS, 
št. 38/81, 29/86, 32/98 in Uradni list RS, št. 32/93),  16. 
In 19. èlena  Zakona  o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
32/93 in 1/96), 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 722/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 
24. èlena Statuta Mestne Obèine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/99) je Svet Mestne obèine Velenje na svoji 
21. seji, dne 2.10.2001 sprejel  

ODLOK 
o varstvu virov pitne vode  na  

obmoèju Mestne obèine Velenje 

I.  SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem odlokom se doloèijo vodovarstvena ob-
moèja, ukrepi za zavarovanje vodnih virov v 
zaledju zajetij in èrpališè ter splošna doloèila  
za zavarovanje zalog, kakovosti in zdravstve-
ne ustreznosti  pitne vode  za naslednja zajetja 
na obmoèju Mestne obèine Velenje:  
1. Zajetje  Lampret 1 
2. Vrtina Lampret 
3. Zajetje La mpret 2 
4. Zajetje Kovaè 

5. Zajetje Loèan 
6. Zajetje Èujež 
7. Zajetje Jablanice 1 
8. Zajetje Jablanice 2 
9. Zajetje Lepek 
10.Zajetje Škale – Gaberke  
11.Zajetje Cirkovce 1 
12.Vrtina Cirkovce 
13.Zajetje  Cirkovce 2 
14.Zajetje Cirkovce 3 
15.Zajetje Prelska  
16.Zajetje Trebeliško 
17.Zajetje Loke 1 
18.Zaje tje Loke 2.  

2. èlen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, 
imajo naslednji pomen :  

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripa-
dajoèimi objekti in napravami, ki zagotavlja 
oskrbo: 
− najmanj pet (5) gospodinjstev ali dvajsetih 

(20) ljudi, 
− javnih objektov, 
− objektov za proizvodnjo in promet z živili 

in 
− javnih prometnih sredstev.  

 

Lastnik javnega vodovoda na podroèju, ki ga 
pokriva ta odlok, je Mestna obèina Velenje v 
deležih, doloèenih s Sporazumom o sklenitvi 
premoženjsko pravnih razmerij na podroèju 
komunalne infrastrukture in Komunalnega po-
djetja Velenje, (Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje 23/96), ter v smislu 76. èlena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93).  

 

Upravljavec javnega vodovoda je doloèen z 
Odlokom o doloèitvi gospodarskih javnih 
služb (Uradni vestnik obèine Velenje št.13/93) 
in Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja 
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komu-
nalnih dejavnosti, p.o.(Uradni vestnik MO Ve-
lenje 23/96) ter Pogodbo o uporabi in uprav-
ljanju komunalne infrastrukture, sklenjeno 
med lastnico in Komunalnim podjetjem Vele-
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nje d.o.o. z dne 23.01.1998. Za posamezne ja-
vne krajevne vodovode, ki niso v upravljanju 
KP Velenje so upravljavci  vodovodni odbori 
v skladu  z Odlokom o oskrbi z vodo (Uradni 
vrstnik obèine Velenje, 10/93)  

 

Uporabnik je fizièna ali pravna oseba 
(investitor, lastnik, najemnik objekta), ki je 
prikljuèen na javni vodovod.  

 

Vodovarstveno obmoèje  obsega del vodonos-
nika v katerem podzemna voda odteka v smeri 
zajetja in obmoèje iz katerega padavinske in 
površinske sladke vode nanašajo del vodonos-
nika iz katerega podzemna voda odteka v sme-
ri zajetja ali obmoèje iz katerega je možen 
vpliv na zajem vode za oskrbo s pitno vodo iz 
površinskih sladkih vodotokov. Vodovarstve-
no obmoèje mora biti zavarovano pred onesna-
ženjem z vodovarstvenimi conami.  

 

Vodni viri  so podzemne vode ali podtalnice, 
ki se pod površino pretakajo skozi vodonosni-
ke in so zajetje z zajetjih namenjenih za oskr-
bo s pitno vodo.  

 

Vodonosnik i so z vodo prežete kamenine. 
Glede na razliène kamenine loèimo naslednje 
tipe vodonosnikov : razpoklinske, kraške in 
medzrnske.  

 

Najožje vodovarstveno obmoèje - CONA 0  
je  obmoèje v neposredni okolici zajetja vira 
pite, ki je praviloma zavarovano z ograjo.  

 

Notranje vodovarstveno obmoèje – CONA I 
je obmoèje najstrožje sanitarne zašèite. Obse-
ga obmoèje v neposrednem zaledju zajetij ali 
èrpališè, iz katerega podtalnica v 50. dneh pr i-
teèe do zajetij. Dnevni potovalni èas zadošèa 
za razpad biološkega onesnaženja.  

 

Zunanje vodovarstveno obmoèje  - CONA 
II doloèenega zajetja je obmoèje stroge sani-
tarne zašèite. Obsega obmoèje  iz katerega pr i-
teèe podtalnica do zajetja v 365 dneh. Potova l-
ni èas temelji na zadrževanju odtoka in zniže-
vanju koncentracij poèasi razgradljivih polu-
tantov.  

 

Vplivno vodovarstveno obmoèje – CONA 
III   doloèenega zajetja  je obmoèje z blagim 
režimom zašèite. Zajema celotno napa jalno 
obmoèje vodonosnika, iz katerega se podtalni-
ca izteka v smeri zajetja oz.  èrpališèa in ob-
moèja od koder se lahko onesnažene površine 
vode iztekajo na napajalno obmoèje vodonos-
nika, ali se lahko onesnažena podtalnica sose-
dnjega vodonosnika pretaka  v napajalno ob-
moèje obravnavanega vodonosnika. 

 

Onesnaženje vodnih virov  je poslabšanje 
kvalitete vode  zaradi kemikalij, toplote in ba-
kterij zaradi èesar se  zmanjša uporabno vred-
nost vode in zahteva predhodno obdelavo.  

 

Okuženje vodnih virov – kontaminacija  je 
stanje, pri katerem predstavlja uporabe take 
vode, okužene s kemikalijami in patogenimi  
bakterijami, resno zdravstveno nevarnost za  
uporabnika. Podzemne vode je sicer težje one-
snažiti  kot  površinske, vendar so posledice 
dolgotrajnejše, pri èemer so tudi prvi znaki 
onesnaženja zakasnjeni, s èimer je lahko zelo 
verjetno tudi zamujen èas za intervencijo, 
kljub temu, da je vir onesnaženja med tem že 
odstranjen.  

II. VARSTVENA OBMOÈJA 

3. èlen 

Obseg vodovarstvenih obmoèij je grafièno pr i-
kazan v elaboratih: ZAŠÈITA OBSTOJEÈIH 
IN PREDVIDENIH VODNIH VIROV ZA 
POTREBE DOLGOROÈNE OSKRBE S PIT-
NO VODO V MESTNI OBÈINI VELENJE, 
OBÈINI ŠOŠTANJ IN OBÈINI ŠMARTNO 
OB PAKI in STROKOVNE PODLAGE  ZA 
VAROVANJE VODNIH VIROV VINSKA 
GORA – JANŠKOVO SELO IN PRELSKA.  
Elaborata  je izdelalo Podjetje za geološke ra-
ziskave GEOKO d.o.o.  in je sestavni del tega 
odloka. Elaborata obsegata seznam parcel ze-
mljišè, ki so zajete z vodovarstvenimi obmoèji 
posameznih zajetij in kartografske podlage
(1:5000) z vrisanimi hidrogeološko zgradbo 
vodnih virov, ranljivosti vodonosnikov in pre-
dlogom vodovarstvenimi obmoèji. Navedena 
dokumentacija je na vpogled pri upravljalcu 
vodovoda.  

4. èlen 

Posamezna vodovarstvena obmoèja, ki jih va-
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rujemo s tem odlokom  so v okolici zajetij  do-
loèena glede na stopnjo zašèite in se delijo na 
naslednja vodovarstvena obmoèja :    
1. vplivno vodovarstveno obmoèje – CONA 

III, obmoèje z blagim režimom zašèite,  
2. zunanje vodovarstveno obmoèje – CONA 

II, obmoèje stroge sanitarne zašèite, 
3. notranje vodovarstveno obmoèje – CONA 

I, obmoèje najstrožje sanitarne zašèite, 
4. najožje vodovarstveno obmoèje  – CONA 

0, ograjeno obmoèje zajetja ali èrpališèa. 
Zunanje meje vodovarstvenega obmoèja sov-
padajo z zunanjimi mejami vplivnega vodo-
varstvenega obmoèja – CONE III. 

III. VARSTVENI UKREPI  IN DOLOÈI -       
       LA 

5. èlen 

Za vodovarstvena obmoèja velja naèelo, da se 
ukrepi zaostrujejo in se seštevajo s približeva-
njem zajetju. Vsi varstveni ukrepi, obveznosti 
in prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeno vo-
dovarstveno obmoèje, veljajo tudi za vodovar-
stveno  obmoèje, ki je bližje zajetju.  

6. èlen 

Vplivno vodovarstveno obmoèje  – CONA 
III 
V vplivnem vodovarstvenem obmoèje je pre-
povedano: 
1. graditi nove:  

a) industrijske in obrtne objekte ter farme, 
ki predstavljajo nevarnost za kvaliteto 
zalog pitne vode  zaradi proizvodnega 
procesa, transportov ali emisij, 

b) energijske objekte, ki predstavljajo ne-
varnost za kvaliteto pitne vode, 

c) objekte, ki zmanjšujejo kolièino in kvali-
teto zalog pitne vode,  

d) odlagališèa posebnih odpadkov in  nevar-
nih ter škodljivih snovi, 

e) podzemne skladišène naprave nevarnih 
snovi.  

2. uporabljati:  
a) fitofarmacevtska sredstva na kmetijskih,  

nekmetijskih in gozdnih  zemljišèih, ka-
terih uporaba je prepovedana na vodo-
varstvenih obmoèjih, 

b) nevarne snovi, ki bi lahko ogrožale vodni 
vir, 

c) blata in ostale produkte iz èistilnih nap-
rav in greznic, kompost za omejeno upo-
rabo ali mulj, 

d) gnojnico, gnojevko in kompost z neome-
jeno uporabo  na zemljišèih z zeleno ode-
jo od 15.10.  do 1.2.  ter na drugih zem-
ljišèih (njive) od 1.10. do 15.2. , 

e) mineralna gnojila na  travinju od 15.10. 
do 15.02. in na drugih zemljišèih od 
01.10 do 15.02., 

3. predelava, skladišèenje in transport  tekoèih 
naftnih derivatov in ostalih nevarnih snovi, 
èe niso storjeni vsi ukrepi, ki prepreèujejo 
ponikanje teh tekoèin v podzemlje, 

 
V vplivnem varstvenem obmoèju je obvezno:  
1. takoj javiti vsako razlitje  nevarnih snovi v 

vodovarstvenem obmoèju dežurni gasilski 
enoti, in dežurnemu centru upravljavca ter 
takoj zaèeti s sanacijo.  

2. graditi:  
− vodotesno javno in interno kanalizacijsko 

omrežje ter odvajati vanjo odpadne in teh-
nološke vode 

− lovilne sklede  za obstojeèa  skladišèa  za 
nevarne snovi 

3. sanirati :  
− obstojeèa naselja z izgradnjo vodotesne 

kanalizacije in prenehati s ponikovanjem 
odpadnih voda,  

− sanirati obstojeèa skladišèa  nafte, naftnih 
derivatov,  nevarnih in škodljivih snovi, 
ki niso zgrajena skladno s predpisi,  

4. pri izvajanju aktivnosti na zemljišèih v vo-
dovarstvenih obmoèjih  upoštevati navodila 
za izvajanje dobre kmetijske prakse,  ured-
bo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla ter zakon o fitofarmacevtskih 
sredstvih,  

5. paziti pri  gozdarstvu, da ne pride do razlit-
ja olja in nafte, 

6. izvajati  tranzitni promet le po zavarovanih 
prometnicah, 

7. omejiti hitrost prometa. 
 
V vplivnem varstvenem obmoèju je dovolje-
no :  
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1. usmerjena stanovanjska in druga gradnja 
ter èista industrija in obrt na obmoèju opre-
mljenem s kanalizacijo, 

2. graditi novo neprepustno kanalizacijo  
3. eksplotacija kamna in peska, vendar le s 

posebnim dovoljenjem  za posege v prostor 
varovalnih obmoèij  

4. transport nevarnih snovi in tekoèih naftnih 
derivatov vendar samo, èe so storjeni ukre-
pi, ki prepreèujejo pronicanje teh tekoèin 
pod površje  

5. Ohranjati kmetijstvo, èe se upošteva nasle-
dnje: 

a) hlevi morajo imeti urejena vodotesna skla-
dišèa za hlevski gnoj, gnojnico in gnojevko, 
da ne pride do ponikanja in prelivanja v 
podtalnico.  Hlevi morajo zadošèati za pre-
mostitev obdobij, ko vnos organskih gnojil 
ni dovoljen ali mogoè, 

b) poraba organskih  in mineralnih gnojil na 
osnovi potreb rastlin in samo v èasu, ko jih 
te najbolj izkoristijo in  v skladu z najvišji 
dovoljeni odmerki, 

c) se  uporablja  le dovoljena fitofarmacevtska 
sredstva na vodovarstvenih obmoèjih, 

d) vkljuèevanje dosevkov v kolobar, da so tla 
preko celega leta pokrita z zeleno rastlinsko 
odejo.  

V vplivnem varstvenem obmoèju je pod pose-
bnimi pogoji in zaradi posebnega družbenega 
pomena  dovoljeno:  izgradnja prometnic regi-
onalnega ali meddržavnega pomena, izgradnja 
novih plinovodov industrijskih objektov, ki v 
proizvodnem procesu uporabljajo nenevarne 
snovi in skladišèa nenevarnih snovi .  Pogoje 
doloèi Ministrstvo za okolje in prostor v sode-
lovanju z ostalimi pristojnimi organi.  

7. èlen 

Zunanje vodovarstveno  obmoèje – CONA 
II 
V zunanjem vodovarstvenem  obmoèju  je pre-
povedano:  
1. graditi: 

a) odlagališèa in skladišèa vseh vrst odpad-
kov, nevarnih in škodljivih snovi, 

b) novo neèisto industrijo, 
c) naftovode in plinovode, 
d) skladišèa nafte, naftnih derivatov, nevar-

nih in škodljivih snovi, 
e) nove prometnice,  
f) ponikovalnice za nepreèišèene odpadne 

vode, 
2. predelava nevarnih in škodljivih trdnih sno-

vi in tekoèin, 
3. seènja gozdov na golosek ali posek  na veè-

ji površini tako, da se  zmanjša izdatnost 
vodnega vira 

4. tranzitni promet z nevarnimi in  strupenimi 
snovmi, èe niso izvedeni vsi varnostni 
ukrepi 

5. odpiranje kamnolomov ter izkop gramoza 
in peska  

V zunanjem vodovarstvenem obmoèju je ob-
vezno: 
1. vse vrste voda odvajati v nepropustno javno 

ali interno  kanalizacijsko omrežje  in prik-
ljuèiti nanj vse  objekte, nepropustnost mo-
ra izvajalec dokazati z atestom 

2. rekonstruirati lokalne in regionalne promet-
nice do stopnje, da meteorne vode s cestiš-
èa ne odtekajo v vodonosnik in da se na mi-
nimum zmanjša možnost razlitja nevarnih 
snovi v vire pitne vode  

3. sanirati  obstojeèa skladišèa nevarnih in 
škodljivih snovi, ki niso izgrajena  in opre-
mljena v skladu  s predpisi o tem, kako mo-
rajo biti  zgrajena  in opremljena skladišèa 
ter transportne naprave za nevarne in škod-
ljive snovi, 

4. izdelati gnojilni naèrt. 
 
V zunanjem vodovarstvenem obmoèju je do-
voljeno:   
1. adaptirati stanovanjske hiše, industrijske 

obrate in skladišè nevarnih snovi pod pogo-
jem, da so izvedeni vsi ustrezni zašèitni 
ukrepi, da se ne ogroža  virov pitne vode, 
da je urejen varen odvoz odpadnih snovi in 
urejen odtok odpadnih voda.  

2. ohranjati obstojeèa naselja in industrijo, ki 
ne onesnažuje okolja in živinorejo, pod po-
gojem, da le -ti ne smejo poveèati svojega 
obsega in imajo urejen varen odtok odpad-
nih voda in odvoz nevarnih odpadkov.  

V zunanjem vodovarstvenem obmoèju je pod 
posebnimi pogoji in zaradi posebnega družbe-
nega pomena  dovoljeno:  izgradnja prometnic 
regionalnega ali meddržavnega pomena in iz-
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gradnja novih plinovodov .  Pogoje doloèi Mi-
nistrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z 
ostalimi pristojnimi organi.  

8. èlen 

Notranje vodovarstveno obmoèje  - CONA I 
V notranjem vodovarstvenem obmoèju je pre-
povedano:  
1. graditi:  

a) industrijske, obrtne objekte in farme  
b) èistilne komunalne naprave za odpadne 

vode  
c) pokopališèa 
d) kanalizacije in greznice, obstojeèe pa je 

potrebno sanirati do vodotesnosti 
e) nove  prometnice 

2. opredeljevati nova ureditvena obmoèja na-
selij in širiti obstojeèa 

3. spreminjati namembnost in dejavnost  obje-
ktov, èe se s tem poveèuje  nevarnost za vo-
dni vir 

4. uporabljati:   
a) fitofarmacevtska sredstva  vseh zemljiš-

èih v vodovarstvenem obmoèju,  
b) gnojevko, gnojnico in mineralna gnojila  
c) nevarna sredstva v tekoèem ali trdnem 

stanju na vseh zemljišèih v vodovarstve-
nem obmoèju, 

5. predelovati ali  skladišèiti tekoèe  naftne 
derivate in druge nevarne snovi.  

 
V notranjem  vodovarstvenem obmoèju je ob-
vezno:  
1. gozdove  prekvalificirati v gozdove za po-

sebne namene  s posebnim gojitvenim naèr-
tom, kar razglasi obèina.  

 
V notranjem vodovarstvenem obmoèju je do-
voljeno: 
1. izvajati samo tiste dejavnosti in posege v 

vodovarstvenem obmoèju, ki ne predstav-
ljajo nevarnosti za zaloge pitne vode.  

Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem 
varstvenem pasu gradijo in vzdržujejo promet-
nice posebnega družbenega pomena, kar dolo-
èi Ministrstvo za okolje in prostor. 

9. èlen 

Najožje vodovarstveno obmoèje  – CONA 0 
V najožjem vodovarstvenem obmoèju zajetja 
vira pitne vode  je prepovedano: 
1. vse dejavnosti in posegi, ki niso namenjeni 

oskrbi s pitno vodo,, 
2. uporaba fitofarmacevtskih sredstev, mine-

ralnih in  živinskih gnojil in vseh drugih 
nevarnih in škodljivih snovi.  

 
V neposrednem obmoèju zajetja ali èrpališèa 
je obvezno:  
1. prostor praviloma zašèititi z ograjo pred 

vstopom nepooblašèenih oseb, 
2. da je lastnik zemljišèa praviloma lastnik 

vodovoda.  

IV.  OZNAÈBA VODOVARSTVENIH    
       OBMOÈIJ 

10. èlen 

Vodovarstveno obmoèje se oznaèi z opozoril-
nimi  tablami in prometnimi znaki. Table pos-
tavi upravljavec vodovoda na meji posamez-
nega obmoèja,  ob cestah ali poteh. Table so 
modre barve, napis je bel, vsebina pa nasle d-
nja: 
− najožje vodovarstveno obmoèje  vodnega 

vira xxx,  
− notranje vodovarstveno obmoèje vodnega 

vira  xxx,  
− zunanje vodovarstveno obmoèje vodnega 

vira  xxx,  
− vplivno vodovarstveno obmoèje  vodnega 

vira  xxx  
− naslov in tel.št. upravljalca vodnega vira. 
(opomba: xxx = ime vodnega vira, ki se varu-
je). 

V.  POSEGI V VARSTVENA OBMOÈ-   
      JA 

11. èlen 

Za vse posege v vodovarstvena obmoèja mora 
podati svoje soglasje pristojna zdravstvena in-
špekcija, ki preveri tudi obstojeèe in nove de-
javnosti.  
Pred izdajo dovoljenja za kakršenkoli poseg v 
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vodovarstvena obmoèja je potrebno pridobiti 
tudi vodnogospodarsko soglasje in soglasje 
upravljavca vodovoda. 

12. èlen 

Upravljavci vodovodov, morajo  pripraviti sa-
nacijski program  ukrepov za izvajanje doloèil  
tega odloka in sicer : 
− v  roku enega leta v coni 0,   
− v roku dveh let  v coni I,  
− v roku treh let v coni II ,  
− v roku sedmih let v coni III   
od naslednejga leta po uveljaviti tega odloka. 
Upravljavci vodovodov predložijo sanacijski 
program ukrepov za izvajanje doloèil  tega od-
loka v potrditev : 
− Skupšèini Komunalnega podjetja Velenje, 

za vodne vire katerih upravljavec je Komu-
nalno podjetje Velenje.  

− Krajevne skupnosti, ki upravljajo krajevne 
javne vodovode pa SJGD MO Velenje . 

VI.  FINANÈNI VIRI IN OBVEZNOSTI 

13. èlen 

Stroške izvedbe sanacije v skladu s potrebnimi 
sanacijskimi deli po sanacijskem programu in 
predlogu upravljavca zagotavlja lastnik vodo-
voda in so predvideni v Odloku o prispevku za 
investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe 
(Uradni vestnik MOV št.3/98). V primeru, ko 
je ugotovljen povzroèitelj škode po 13. èlenu 
tega odloka, upravljavec vodovoda naloži sa-
nacijo povzroèitelju škode, èe povzroèitelj 
škode naložene sanacije ne izvede v 30 dneh 
od naložitve,  uredi sanacijo upravljavec vodo-
voda na stroške povzroèitelja škode.  

14. èlen 

V primerih, ko lastniki oziroma upravljavci 
objektov in zemljišè v vodovarstvenih conah 
utemeljeno ne morejo zagotoviti prilagoditev 
razmer zahtevam tega odloka, zagotovi del 
stroškov  za sanacijo zateèenega stanja v skla-
du s sanacijskim programom lastnik vodovo-
da. 

15. èlen 

Èe bo z ukrepi iz 6., 7., 8. in 9.   èlena tega 

odloka povzroèena škoda oziroma izguba za-
radi omejitev v kmetijstvu in gozdarstvu, ima 
oškodovani  lastnik zemljišèa pravico do od-
škodnine zaradi izpada pridelka. 
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec  
vodovoda  po predhodni cenitvi  pristojnega 
sodnega cenilca, ki ga doloèi upravljalec vo-
dovoda. 

VII.  NADZOR 

16. èlen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo 
pristojne inšpekcijske službe, ki lahko izdajo 
prepoved za opravljanje doloèene dejavnosti 
tudi izven vodovarstvenega obmoèja, èe se po-
kaže, da bi le-ta lahko škodljivo  vplivala na 
kvaliteto in higiensko neoporeènost pitne vo-
de. Upravni organi odgovorni za posege v pro-
stor so dolžni upoštevati doloèila tega Odloka. 
Nadzor  vršijo tudi:  
− upravni delavci  na podroèju upravnih pos-

topkov izvajanja lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj za posege v prostor varovalnih 
obmoèij, 

− uprava MOV, 
− upravljavec vodovoda, 
− uporabniki pitne vode . 
 

VIII.  KAZENSKE DOLOÈBE 

17. èlen 

Z denarno kaznijo 1.000.000,00 SIT se kaznu-
je za prekršek pravna oseba, ki krši doloèila 
6., 7., 8. in 9.  èlena tega odloka. 
Z denarno kaznijo 100.000  Sit  se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba pravne osebe  ali 
fizièna oseba, ki krši doloèila   6., 7., 8. in 9.  
èlena tega odloka.  
Kdor povzroèi vodnemu viru kakršnokoli  ško-
do ali da ta škoda negativno vpliva na vir je 
odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške 
morebitne škode, sanacije in odprave škode. 

IX.   PREHODNE IN KONÈNE DOLO-  
        ÈBE 

18. èlen 

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati 
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in 
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termalnih vrelcev  na obmoèju obèine Velenje 
(Uradni Vestnik Obèine Velenje št. 3/84), ven-
dar le za vire, ki se nahajajo v Mestni obèini 
Velenje. 

19. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v  
Uradnem Vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 355-0007/2001-200 
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 

 

 

Na podlagi 26. èlena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93 in dopolnitve), 3. èlena Zakona o gos-
podarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 
dopolnitve) in 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99) je Svet Mestne obèine 
Velenje na svoji 21. seji, dne 2.10.2001, sprejel 

ODLOK  
o oskrbi s pitno vodo 

1.  SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

Ta odlok doloèa pogoje in naèin oskrbe s pitno 
vodo na obmoèju Mestne obèine Velenje iz 
javnega vodovoda, s katerim upravlja uprav-
ljavec. 
 

1.1. Obrazložitev pojmov 

2. èlen 

Pitna voda je voda, ki je namenjena za oskrbo 
uporabnikov in mora ustrezati Pravilniku o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode (Uradni list 
RS, 46/97). V nadaljevanju bomo uporabljali 
pojem voda. 

3. èlen 

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripa-
dajoèimi objekti in napravami, ki zagotavlja 
oskrbo: 
− najmanj pet (5) gospodinjstev ali dvajsetih 

(20) ljudi.  

4. èlen 

Lastnica oziroma solastnica javnega vodovo-
da je Mestna obèina Velenje v deležih, doloèe-
nih s Sporazumom o sklenitvi premoženjsko 
pravnih razmerij na podroèju komunalne infra-
strukture in Komunalnega podjetja Velenje, 
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje št. 
13/96).  

5. èlen 

Upravljavec javnega vodovoda je doloèen z 
Odlokom o doloèitvi gospodarskih javnih 
služb (Uradni vestnik obèine Velenje št. 
13/93) in Odlokom o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvaja n-
je komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni vestnik 
MO Velenje št. 16/96) ter Pogodbo o uporabi 
in upravljanju komunalne infrastrukture, skle-
njeno med lastnico in upravljavcem z dne 
23.01.1998.  

6. èlen 

Uporabnik je fizièna ali pravna oseba 
(investitor, lastnik, najemnik objekta), ki je 
prikljuèen na javni vodovod in plaèuje porab-
ljeno vodo.  

7. èlen 

V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka 
pripravi upravljavec Pravilnik o tehnièni izve-
dbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav. 
Pravilnik doloèa podrobnejša navodila in teh-
niène normative za gradnjo, prikljuèevanje, 
uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda z 
namenom, da se poenoti izvedba in doseže za-
nesljivo obratovanje . Pravilnik sprejme svet 
MO Velenje. 

8. èlen 

Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri na-
èrtovanju in projektiranju, pri komunalnem 
opremljanju, pri izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe z vodo in uporabi vode iz javne-
ga vodovoda. 
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2.  OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNI-
     KOV IN UPRAVLJAVCA 
 

2.1 Objekti in naprave za individualno rabo  

9. èlen 

Objekti in naprave uporabnika so:  
− interno vodovodno ali hidrantno omrežje, 

ki ga od javnega omrežja loèuje merilno 
obraèunsko mesto (glavni obraèunski vodo-
mer), kot so ; interni hidranti, interni  vodo-
meri , naprave za reduciranje in dvigovanje 
tlaka vode,nepovratni varnostni ventili pri 
grelnih napravah, vodohrani za sanitarno ali 
požarno vodo, naprave za ogrevanje,
mehèanje, dezinfekcijo vode itd., 

− vodovodni prikljuèek, ki zajema prikljuèni 
element na napajalnem cevovodu, cevovod 
od prikljuènega elementa do obraèunskega 
vodomera ter obraèunski vodomer z vsemi 
elementi, vkljuèno z vodomernim jaškom 
ali nišo.  

Objekti in naprave iz tega èlena so last  upora-
bnika, ki z njimi razpolaga ter jih vzdržuje, 
razen tistih (vodovodni prikljuèek), ki jih v 
skladu s 25.  èlenom tega Odloka vzdržuje up-
ravljavec javnega vodovoda. 

10. èlen 

Objekti in naprave v upravljanju upravljavca 
so:  
1.   Sekundarno omrežje in naprave obsega jo: 
− omrežja za neposredno prikljuèevanje upo-

rabnikov na posameznem stanovanjskem ali 
drugem obmoèju, 

− èrpališèa in naprave za dvigovanje ali redu-
ciranje tlaka vode in 

− naprave za dezinfekcijo vode ter druge nap-
rave potrebne za normalno oskrbo uporab-
nikov.  

 
2.   Primarno omrežje in naprave obsegajo: 
− omrežje za oskrbo dveh ali veè stanovanj-

skih ali drugih obmoèji v ureditvenem ob-
moèju naselja (industrijskih, turistiènih), 

− objekte in naprave na omrežju kot so vod-
njaki, èrpališèa in zajetja ter     

− naprave za èišèenje vode, dezinfekcijo, vo-

dohrame in druge naprave, potrebne za nor-
malno oskrbo uporabnikov.  

 
3.   Magistralna omrežja in naprave obsegajo: 
− tranzitne cevovode od èrpališè ali zajetij do 

primarnih naprav, 
− cevovode za transport vode, ki oskrbujejo 

veè obèin ali regijo,  
− objekte in naprave za hranjenje vode, èišèe-

nje in dezinfekcijo, 
− vodna èrpališèa, preèrpališèa, zajetja in na-

prave za bogatenje podtalnice. 
 

2.2. Objekti in naprave za skupno rabo 
 
Objekti in naprave za skupno rabo so za oskr-
bo naselij s požarno vodo in za vzdrževanje 
javnih površin. Stroški obnov, vzdrževanja in 
obratovanja objektov in naprav za skupno rabo 
se pokrivajo iz proraèuna obèine, na katerem 
obmoèju so.  
 

3.  POGOJI ZA PRIKLJUÈITEV NA JA-
     VNI VODOVOD 

11. èlen 

Kjer je zgrajen javni vodovod, je obvezna pr i-
kljuèitev in uporaba javnega vodovoda.  
Ustrezne obèinske upravne službe lahko z od-
loèbo zahtevajo prikljuèitev na javni vodovod.  
Uporabniki, ki bodo prièeli z gradnjo objektov 
po uveljavitvi tega odloka, morajo predložiti 
dokazilo o prikljuèitvi na javno kanalizacijo 
(izda ga upravljavec javne kanalizacije) ali do-
kazila o izgradnji nepretoène greznice, kar je 
sestavni del projektne dokumentacije gradbe-
nega dovoljenja.  

12. èlen 

Za prikljuèitev na javni vodovod morajo upo-
rabniki pridobiti soglasje upravljavca. 

13. èlen 

Upravljavec mora dopustiti prikljuèitev, èe 
uporabnik vloži zahtevek in to omogoèajo 
zmogljivosti ter tehnièna izvedba javnega vo-
dovoda.  
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V nasprotnem primeru mora upravljavec upo-
rabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod 
katerimi bi bila prikljuèitev mogoèa. O tem 
obvesti tudi lastnika javnega vodovoda. 

14. èlen 

Upravljavec izdaja soglasja: 
1. k prostorskim izvedbenim aktom,  
2. k lokacijski dokumentaciji, 
3. k projektom za pridobitev gradbenega do-

voljenja oziroma za pridobitev enotnega 
dovoljenja za graditev, 

4. k uporabnim dovoljenjem, 
5. za prikljuèitev obstojeèih zgradb, 
6. za poveèanje oziroma zmanjšanje prikljuè-

ne moèi, 
7. k posegom v prostor. 

15. èlen 

Uporabnik k vlogi za pridobitev soglasja po 
prejšnjem èlenu tega odloka ali pred prikljuè i-
tvijo predloži dokumentacijo, ki je podrobneje 
opredeljena v pravilniku, doloèenem v 7. èle-
nu tega odloka. 

16. èlen 

Upravljavec je dolžan dopustiti prikljuèitev, 
èe je uporabnik izpolnil vse pogoje, doloèene 
v soglasju, ko poravna vse obveznosti in pred-
loži vso potrebno dokumentacijo.  
Med obveznosti spada plaèilo prispevka za iz-
gradnjo magistralnih in primarnih vodovodnih 
naprav in potrdilo Mestne obèine Velenje ozi-
roma krajevne skupnosti o poravnavi soraz-
mernega deleža pri izgradnji sekundarnega 
omrežja.  

17. èlen 

Prikljuèek se izvede praviloma za vsak objekt 
posebej, lahko pa ima objekt tudi veè prikljuè-
kov pri izgradnji novega objekta in vodovod-
nega prikljuèka, ki oskrbuje veè uporabnikov 
je potrebno vgraditi interne vodomer pri vsa-
kem uporabniku, da je možen obraèun porab-
ljene vode v skladu s 30. èlenom. Prikljuèek je 
stalen ali zaèasen. En mesec pred ukinitvijo 
zaèasnega prikljuèka mora upravljavec pisno 
obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji 
za pridobitev stalnega prikljuèka. Pri izvedbi 

vodovodnih prikljuèkov izvaja montažna in 
geodetska dela upravljavec na stroške uporab-
nika. 
Vsa investicijska dela na javnih vodovodih se 
izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo.  
Upravljavec izvaja upravljavski nadzor nad 
izvajanjem del na javnem vodovodu.  
Vzdrževalna dela javnega vodovoda izvaja up-
ravljavec.  

18. èlen 

Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrže-
valnih in drugih del na objektih infrastrukture 
in pri drugih posegih v prostor zagotovijo, da 
ostane javni vodovod nepoškodovan.  
Poškodbe, ki jih napravijo izvajalci iz predho-
dnega odstavka tega èlena, odpravi upravlja-
vec na stroške povzroèitelja poškodbe. 

19. èlen 

PRIKLJUÈEK 
Prikljuèek je del javnega vodovoda  
Vodovodni prikljuèek, zajema prikljuèni ele-
ment na napajalnem cevovodu, cevovod od 
prikljuènega elementa do obraèunskega vodo-
mera ter obraèunski vodomer z vsemi elemen-
ti.  
 Upravljavec vodi kataster vodovodnih prik-
ljuèkov.  
Na trasi prikljuèka je dovoljena le zatravitev 
ali enoletni nasad.  
Pri opravljanju vzdrževalnih del uporabnik ni 
upravièen do odškodnine za nastalo škodo na 
zemljišèu, ki ni urejeno v skladu s prejšnjim 
odstavkom.  
Pri izvajanju vzdrževalnih in upravljavskih del 
mora lastnik zemljišèa dovoliti upravljavcu 
dostop do prikljuèka.  
Lastninska ali druga stvarna pravica na nepre-
miènini se lahko v javno korist omeji z ustano-
vitvijo služnosti prehoda, prevoza in opravlja-
nja vzdrževalnih del na prikljuèkih.  

4.  PREVZEM VODOVODNIH OBJE- 
     KTOV IN NAPRAV V UPRAVLJAN-
     JE 

20. èlen 

Investitor gradnje javnega vodovoda mora po 
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konèani gradnji prenesti objekte in naprave v 
uporabo in upravljanje upravljavcu s pogodbo.  
Za prevzem objektov in naprav v upravljanje 
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. Objekti morajo imeti vso potrebno upravno 

in projektno dokumentacijo in urejena last-
ninska razmerja. 

2. Postopek prevzema mora biti izveden zapi-
sniško.  

3. Prevzem potrdi organ upravljanja upravlja-
vca. 

 
Za prevzem objektov in naprav v uporabo in 
upravljanje, za katere ni razpoložljive doku-
mentacije, se izdela sanacijski program, ki ga 
potrdi organ upravljanja upravljavca. 

5.  MERITVE PORABE IN OBRAÈUN 
     PORABLJENE VODE 

21. èlen 

Kolièina porabljene vode se meri z obraèun-
skimi vodomeri.  

22. èlen 

Uporabniki vode so dolžni meriti porabo vode 
z vodomeri tudi, èe izkorišèajo vodne vire z 
lastnimi objekti in napravami.  

23. èlen 

Pravilnik iz 7. èlena tega odloka doloèa podro-
bnosti glede tipa, velikosti in namestitve vodo-
mera, njihovih pregledov in vzdrževanja. 

24. èlen 

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati 
prostor za obraèunski vodomer. Upravljavcu 
mora biti omogoèen dostop v prostor za obra-
èunski vodomer zaradi odèitavanja in oprav-
ljanja vzdrževalnih del.  

25. èlen 

Stroške vzdrževanja prikljuèka in vzdrževanja 
vodomera plaèa uporabnik s števnino.  
Višina števnine se izraèuna na osnovi preseka 
vgrajenega obraèunskega vodmera in stroškov 
vzdrževanja prikljuèka. Ševnino izraèuna up-
ravljavec na podlagi kalkulacije stroškov, po-

trdi pa organ upravljanja upravljavca in ni ka l-
kulativen element cene vode. Števnina se ob-
raèunava meseèno.  

26. èlen 

Stroški odpravljanja okvar in poškodb na vo-
domeru ali prikljuèku gredo po krivdnem na-
èelu v breme tistega, ki jih je povzroèil.  

27. èlen 

Uporabnik je dolžan okvaro na prikljuèku ali 
vodomeru prijaviti upravljavcu.  
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov 
zahtevati izredno kontrolo toènosti vodomera, 
èe o njej dvomi. V tem primeru izda naroèilo 
za preizkus toènosti obraèunskega vodomera. 
V kolikor se ugotovi, da je toènost obraèun-
skega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi 
stroške preizkusa upravljavec.  

28. èlen 

Uporabniki pitne vode se za potrebe obraèuna 
razvršèajo v dve (2) tarifni skupini: 
a)  široka potrošnja in 
b)  industrijska potrošnja. 
 
V tarifno skupino »široka potrošnja « so uvrš-
èeni: 
− gospodinjstva v veèstanovanjskih objektih  
− gospodinjstva v individualnih stanovanj-

skih objektih, 
− ustanove in zavodi, 
− ostali uporabniki, ki niso uvršèeni v indus-

trijsko potrošnjo.  
 
V tarifno skupino »industrijska potrošnja « so 
uvršèeni: 
− gospodarske družbe, 
− samostojni podjetniki in 
− zadruge. 
 
Cena porabljene vode se doloèa po veljavnih 
predpisih.  

29. èlen 

Uporabniki plaèujejo porabljeno vodo na pod-
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lagi izdanih položnic ali raèunov, na osnovi  
odèitane dejanske porabe vode, oziroma na 
osnovi povpreèja predhodne porabe v prete-
klem obraèunskem obdobju (akontacije).  
Za objekte, ki nimajo vgrajenega obraèunske-
ga vodomera, se obraèun vrši po vgrajenih iz-
toènih mestih – pavšalu (vse vrste pip, WC 
kotlièek, …) po objektih. Eno iztoèno mesto je 
10 m3/mesec. 
Upravljavec vodovoda opravi najmanj dvakrat 
letno obraèun porabljene vode pri uporabnikih 
v individualnih stanovanjskih hišah, pri ostalih 
uporabnikih pa enkrat meseèno.  

30. èlen 

V primeru, da je v objektu veè uporabnikov iz 
istega prikljuèka, le-ti z medsebojnim sporazu-
mom doloèijo pravno ali fizièno osebo, ki 
sprejema in plaèuje raèune za porabljeno vo-
do.  
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo 
posameznim uporabnikom ni obveznost uprav-
ljavca. 
V primeru, da imajo vsi uporabniki v objektu 
vgrajene interne vodomere, nastopijo pogoji 
za obraèun porabljene vode po internih vodo-
merih. Razlika med odèitano kolièino vode na 
obraèunskem vodomeru in vsoto kolièin po 
internih vodomerih, se porazdeli na vse upora-
bnike enakomerno (glede na število internih 
vodomerov). 
Odèitavanje in obraèun po internih vodomerih 
vrši pravna ali fizièna oseba iz prvega odstav-
ka tega èlena. 

31. èlen 

V primeru, da uporabnik ugotovi, da je obra-
èunski vodomer v okvari ali da iz drugega 
vzroka ni mogoèe odèitati vodomera, se obra-
èuna pavšalna poraba vode na osnovi povpreè-
ne porabe vode v preteklem obraèunskem ob-
dobju.  

32. èlen 

Uporabnik lahko sporoèi upravljavcu pisne 
pripombe, oziroma ugovor na obraèun ali ra-
èun, izstavljen po položnici ali raèunu, najkas-
neje v osmih dneh po prejemu.  
Ugovor ne zadrži plaèila nespornega dela ra-
èuna. 

6.  PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE 

33. èlen 

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez 
odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, 
prekine dobavo pitne vode v naslednjih prime-
rih: 
1. èe stanje interne instalacije ali vodomerne-

ga jaška ogroža zdravje uporabnikov ali 
kvaliteto vode v javnem vodovodu; 

2. èe je vodovodni prikljuèek izveden  brez 
soglasja upravljavca; 

3. èe naprave uporabnika ovirajo redno doba-
vo vode drugim uporabnikom in uporabnik 
tega noèe prepreèiti; 

4. èe uporabnik brez soglasja upravljavca do-
voli prikljuèitev drugemu uporabniku;  

5. èe uporabnik poveèa prikljuèno moè brez 
soglasja upravljavca; 

6. èe uporabnik onemogoèa pooblašèenim 
osebam upravljavca odèitavanje, vzdrževa-
nje ali zamenjavo vodomera; 

7. èe uporabnik onemogoèa pregled internih 
instalacij v skladu z doloèili tega odloka; 

8. èe uporabnik brez privolitve upravljavca 
odstrani plombo na vodomeru, zasunu ali  
hidrantu ali kako drugaèe spremeni izvedbo 
prikljuèka; 

9. èe uporabnik krši objavljene omejitve pri 
varèevanju z vodo; 

10.èe uporabnik ne plaèa raèuna ali položnice 
po izteku plaèilnega roka, niti v 15-tih dneh 
po izstavitvi pisnega opomina; 

11.èe z odvodom odpadne vode povzroèa ne-
varnost onesnaževanja pitne vode.  

34. èlen 

Dobava vode je prekinjena, dokler ni ukinjen 
vzrok prekinitve. Za ponovno prikljuèitev mo-
ra uporabnik plaèati stroške prekinitve in po-
novne prikljuèitve. 
Upravljavec lahko prekine dobavo vode na 
stroške uporabnika, èe ta pisno odpove prik-
ljuèek ali pisno zahteva prekinitev dobave vo-
de. 

35. èlen 

Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vo-
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de za krajši èas s predhodnim obvestilom.  
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vo-
de za krajši èas zaradi planiranih vzdrževalnih 
del ali okvar brez predhodnega obvestila, ven-
dar najveè za tri ure.  
V primeru daljše prekinitve, najveè do osem 
ur, mora o tem pravoèasno obvestiti uporabni-
ke neposredno ali s pomoèjo sredstev javnega 
obvešèanja. 

7.   VARÈEVANJE Z VODO 

36. èlen 

V primeru višje sile (potres, požar, suša, ones-
naževanje virov, izpad energije, velike okvare, 
itd.) ima upravljavec pravico brez nadomestila 
škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, 
mora pa obvestiti lastnika ter uporabnike in 
postopati v skladu s prejetimi naèrti ukrepov 
za take primere. Skrbeti mora predvsem  za 
prednostno preskrbo za osnovne življenjske 
potrebe uporabnikov in za požarno varnost.  

37. èlen 
Uporabniki vode iz lastnega vodovoda, ki upo-
rabljajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri 
nastopu višje sile (opredeljene v 36. èlenu) 
dolžni po potrebi zmanjšati porabo vode oziro-
ma dati del svojih kapacitet na razpolago za 
preskrbo osnovnih življenjskih potreb obèanov 
in za požarno varnost. 

8.  OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN 
     UPORABNIKOV 

38. èlen 

Upravljavec ima pri preskrbi z vodo zlasti nas-
lednje obveznosti: 
1. skrbi za normalno obratovanje javnega vo-

dovoda v okviru razpoložljivih kapacitet, 
pravoèasno pripravlja plane vzdrževanja, 
obnov ter posodobitev in plane razširjene 
reprodukcije; 

2. redno vzdržuje objekte in naprave javnega 
vodovoda; 

3. pri izvajanju vzdrževalnih del na cevovo-
dih,objektih in napravah, dolžan teren                           
po konèanih delih urediti, morebitno odško-
dnino pa izplaèati po cenitvi sodnega cenil-
ca oz. po medsebojnem dogovoru.  

4. redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje 

vodomere v skladu s predpisi in tem odlo-
kom; 

5. redno kontrolira kvaliteto vode v skladu s 
predpisi; 

6. obvešèa uporabnike o èasu, trajanju in 
ukrepih ob prekinitvi dobave vode preko 
sredstev javnega obvešèanja ali na krajevno 
obièajen naèin; 

7. vodi geodetsko informacijski sistem v skla-
du z veljavnim standardom; 

8. izdaja soglasja in omogoèa prikljuèitve na 
javni vodovod; 

9. organizira preskrbo v izrednih razmerah (v 
dogovoru z lastnikom) in ažurno obvešèa o 
nastopu izrednih  razmer pristojne organe 
in  uporabnike; 

10.sistematièno nadzira delovanje in stanje ja-
vnega vodovoda, 

11.po naroèilu lastnika skrbi za pregled, delo-
vanje in vzdrževanje požarnega omrežja in 
hidrantov; 

12. izvršuje pregled interne instalacije in odv-
zema vzorce za preizkus kvalitete vode na 
zahtevo uporabnikov, èe je podan uteme l-
jen sum, da je voda neustrezna; 

13.meri kolièino naèrpane vode na lastnih èr-
pališèih.  

39. èlen 

Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti, 
da: 
1. redno vzdržujejo interno instalacijo, vodo-

merni jašek ali nišo in interne hidrante, jih 
šèitijo pred zmrzovanjem in èistijo dostope 
zaradi snega, leda in drugih snovi; 

2. šèitijo pred zmrzovanjem obraèunski vodo-
mer; 

3. omogoèajo upravljavcu dostop do obraèun-
skega vodomera in internih hidrantov; 

4. kontrolirajo dejansko porabo vode z dovol-
jeno ob prikljuèitvi; 

5. takoj javljajo upravljavcu okvare na javnem 
vodovodu, vodomerih in odjem vode iz hid-
rantov; 

6. s pismenim obvestilom javijo upravljavcu 
lastninske, namembnostne in ostale spre-
membe, 

7. redno plaèujejo obveznosti na osnovi izda-
nih  položnic ali raèunov  v plaèilnem roku; 
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8. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar 
imajo obraèun preko enega obraèunskega 
vodomera; 

9. izvajajo varèevalne in druge ukrepe v izred-
nih razmerah ali ob prekinitvi dobave vode; 

10.pridobijo soglasje upravljavca za veèja dela 
pri predelavi interne instalacije.  

Veèja dela so opredeljena v pravilniku, nave-
denem v 7. èlenu tega odloka. 

40. èlen 

Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode 
drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom 
onesnažiti vode v napeljavi.  

9.  ODJEM VODE IZ  HIDRANTOV 

41. èlen 

Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo 
predvsem požarni varnosti in morajo biti ved-
no dostopni in v brezhibnem stanju.  
Iz njih se sme odvzemati voda brez soglasja 
upravljavca le za gašenje požarov in gasilske 
vaje ter za preizkušnje hidrantov, vendar z na-
knadnim obvestilom v roku 24 ur, zaradi regi-
stracije nekontroliranega odvzema vode. 
Voda iz hidrantov za èišèenje cest in ulic, zali-
vanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje ce-
stišè, za javne prireditve in za polnjenje cis-
tern za prevoz vode, se sme koristiti le s privo-
litvijo upravljavca. Dogovor o poravnavi stro-
škov za vodo se uredi s pogodbo.  

42. èlen 

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki 
se napaja direktno iz omrežja brez vodomera, 
veljajo doloèila prejšnjega èlena. 

43. èlen 

Lastnik skrbi za brezhibnost hidranta, uporab-
nik pa je odgovoren za škodo ki jo povzroèi.  

10.  KAZENSKE DOLOÈBE 

44. èlen 

Upravljavec se kaznuje za prekršek v skladu z 
zakonom z denarno kaznijo 200.000,00 SIT, 
èe: 

− ne dopusti prikljuèitve kot to doloèa 16. 
èlen; 

− prekine dobavo vode za daljši èas, ne da bi 
o tem predhodno obvestil uporabnike (2. 
odstavek 35. èlena)     

− ne izpolnjuje obveznosti iz 3.,4. ali 5 toèke. 
38. èlena. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega èlena se v 
skladu z zakonom kaznuje tudi odgovorna ose-
ba upravljavca z denarno kaznijo 60.000,00 
SIT. 

45. èlen 

Uporabnik, ki je fizièna oseba se kaznuje za 
prekršek v skladu z zakonom z denarno kazni-
jo 60.000,00 SIT èe: 
− vodovodnega prikljuèka ne prikljuèi na jav-

ni vodovod, kot to doloèa 11. èlen; 
− se prikljuèi na vodovod brez soglasja upra-

vljavca (12. èlen);  
− ne merijo porabljene vode, kot to doloèata 

21. in 22. èlen; 
− ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 6., 9. 

ali 10. toèki 39. èlena tega odloka; 
− prekine dobavo vode, kot je doloèeno v 40. 

èlenu; 
− odvzame vodo iz hidranta v nasprotju z 41. 

ali 42. èlenom.  
Uporabnik, ki je pravna oseba se kaznuje za 
prekrške prejšnjega odstavka tega èlena z de-
narno kaznijo 200.000,00 SIT, njena odgovor-
na oseba pa z denarno kaznijo 60.000,00 SIT. 
Uporabnik ki je samostojni podjetnik, se kaz-
nuje z denarno kaznijo 150.000,00 SIT. 

46. èlen 

Izvajalec gradbenih in vzdrževalnih del iz 18.
èlena, se kaznuje za prekršek v skladu z zako-
nom z denarno kaznijo 200.000,00 SIT, njego-
va odgovorna oseba pa se kaznuje z denarno 
kaznijo 60.000,00 SIT, èe : 
− ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstru-

kciji ostanejo vodovodni objekti in naprave 
v prvotnem stanju; 

− pri upravljanju del na svojih objektih ne za-
gotavljajo, da ostanejo objekti in naprave 
javnega vodovoda nepoškodovani.  
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11.  NADZOR 

47.èlen 

Nadzor nad izvajanjem doloèb tega odloka op-
ravlja pristojna obèinska inšpekcija.  

12.  PREDHODNE IN KONÈNE DOLO-
       ÈBE 

48. èlen 

Pred dokonènim prenosom vodooskrbnih sis-
temov, ki niso organizirani v vodooskrbo po 
veljavni zakonodaji in oddani v uporabo in up-
ravljanje upravljavcu, se izvede sanacija v 
skladu s sanacijskim programom.  
Do zaèasnega prenosa vodovodnih sistemov 
upravljavcu, gospodarijo z javnimi vodovodi 
vodovodni odbor v Krajevni skupnosti.  

49. èlen 

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami 
izkorišèajo vodne vire, namestijo  vodomere v 
roku dveh let od uveljavitve tega odloka. 

50. èlen 

Tehnièno izvedbo vodovodnih prikljuèkov us-
kladijo uporabniki s tem odlokom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, najpozneje v 
dveh letih od dneva uveljavitve tega odloka. 

51. èlen 

Dokler ne bodo realizirana doloèila 30. èlena 
tega odloka v zvezi z obraèunom porabljene 
vode v veèstanovanjskih objektih, bo upravlja-
vec opravljal interno delitev stroškov.  
Osnova za obraèun porabljene vode je stanje 
obraèunskega vodomera na dan odèitavanja, 
osnova za razdelitev porabljene vode pa je šte-
vilo stanovalcev v posameznem stanovanju.  

52. èlen 

Z zaèetkom veljavnosti tega odloka preneha 
veljati Odlok o oskrbi z vodo Obèine Velenje, 
objavljen v Uradnem vestniku Obèine Velenje 
št. 10/93 za podroèje Mestne obèine Velenje. 

 

53. èlen 

Ta Odlok zaène ve ljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 353-0008/2001-200 
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 

Na podlagi 3. èlena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 
36/2000), 40. in 41.èlena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
12/96, 23/96, 16/98, 11/99 in 27/99) ter 24. èlena Statuta 
Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99) 
je Svet Mestne obèine Velenje, na svoji 21. seji, dne 
2.10.2001 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Center MAK 

Velenje 

1. èlen 

Spremeni se naslov »Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center 
MAK Velenje « (Uradni vestnik MOV, št. 
6/97)« tako, da se glasi:  
»ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA  
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVO-
DA CVIU-CENTER ZA VZGOJO, IZOBRA-
ŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELEN-
JE«. 

2. èlen 

V 1. èlenu se namesto besedila »Center MAK 
Velenje v nadaljevanju: Center MAK« zapiše 
besedilo »Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje (v nadaljevanju: Center 
VIU)«. 

3. èlen 

Prvi in tretji odstavek 2. èlena se spremenita 
tako, da se glasita: 
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»Ime zavoda je: 
CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in us-
posabljanje Velenje. 
Skrajšano ime zavoda je: 
CVIU Velenje «. 

4. èlen 

V prvem odstavku 3. èlena se besedilo »Srg 
1001/93« nadomesti z besedilom »Vložna šte-
vilka 10507200«.  

5. èlen 

V prvem odstavku 5. èlena se spremeni bese-
dilo za dvopièjem tako, da se glasi: »Center za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Vele n-
je«. 

6. èlen 

Spremeni se 10. èlen odloka tako, da se glasi: 
»Dejavnost zavoda je:  

M/80.103    Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju  
Poleg tega zavod lahko izvaja še naslednje de-
javnosti: 
H/55.510     Dejavnost menz 
I/ 60.230      Drug kopenski potniški promet 
K/70.200     Dajanje lastnih nepremiènin v na-
                    jem 
K/74.841     Prirejanje razstav, sejmov in kon-
                    gresov 
N/85.141     Samostojne zdravstvene dejavnos-
                    ti, ki jih ne opravljajo zdravniki 
N/85.324     Dejavnost varstveno delovnih       
                    centrov 

7. èlen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mest-
ne obèine Velenje in zaène veljati po objavi 
soglasij obeh obèin v uradnih glasilih.  
 
Številka: 351-0034/97-284(2001)  
Datum: 3.10.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 3. in 29. èlena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 15. èlena 
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 
12/96) ter 24. èlena statuta MO Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) na 21. seji dne 
2.10.2001  sprejel  

ODLOK  
o spremembi odloka o ustanovitvi an-
dragoškega javnega zavoda Ljudska 

univerza Velenje 

1. èlen 

S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovi-
tvi andragoškega javnega zavoda Ljudska uni-
verza Velenje v tistem èlenu, ki doloèa pristoj-
nosti, sestavo, imenovanje in mandat sveta za-
voda. 

2. èlen 

V sedmem odstavku 15. èlena se èrta drugi 
stavek, ki se glasi: »Za èlana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedo-
ma.« 

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku MO Velenje. 
 
 
Številka: 603-0015/2001-520 
Datum: 3.10.2001 
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 29. in 49. èle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 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, 59/99-
odl. US,  70/00, 100/00 – odlo. US, 28/01- odl. US),  24. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/99) in v skladu z Uredbo o skupnih osnovah 
in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo de-
lovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 
24/98, 56/98 in 59/00) na 21. seji dne 2.10.2001 sprejel  

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o organizaciji in delovnem podroèju 

obèinske uprave Mestne  
obèine Velenje 

1. èlen 

V 3. èlenu  Odloka o organizaciji in delovnem 
podroèju obèinske uprave Mestne obèine Ve-
lenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 7/99 in 
4/00) se doda alinea, ki se glasi: 
» - Notranja – revizijska služba «. 

2. èlen 

V III. poglavju Delovno podroèje se za 15. 
èlenom doda nova 6. toèka, ki se glasi: 
» 6. NOTRANJA – REVIZIJSKA SLUŽBA« 

3. èlen 

Doda se nov 15. a èlen, ki se glasi: 
»Notranja–revizijska služba izvaja neodvisno 
strokovno ocenjevanje naslednjih podroèij:  
− neoporeènosti informacijskih sistemov - 

toènost, pravoèasnost in uporabnost raèu-
novodskih in ostalih poslovnih zapisov in 
poroèil,  

− spoštovanje razvojnih politik, naèrtov, pro-
gramov, postopkov, doloèenih v zakonih in 
drugih predpisih,  

− gospodarnost in uèinkovitost uporabe virov 
in varovanja premoženja, 

− primernosti operativnih ciljev in uspešnosti 
rezultatov v primerjavi z najširšimi cilji ne-
posrednega uporabnika,  

− ustreznost delovanja notranjih kontrol kot 

celote, 
− zakljuènega raèuna obèine, 
− opravlja druge naloge, ki se nanašajo na iz-

vajanje nadzorov in revidiranj..« 

4. èlen 

Župan mora v enem mesecu po uveljavitvi te-
ga odloka uskladiti sistemizacijo delovnih 
mest s tem odlokom.  

5. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka:028-0009/2001-280 
Datum: 3.10.2001 
 
 
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 Urad-
ni 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 svo-
ji 21. seji, dne 2.10.2001 sprejel 

ODLOK  
o UN pokopališèe Škale 

I.   SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem odlokom se sprejme ureditveni naèrt z nas-
lovom Ureditveni naèrt pokopališèa Škale v Vele-
nju (v nadaljnjem besedilu UN), ki ga je izdelal 
Zavod za urbanizem Velenje v februarju 2001, št. 
projekta 1445/98-UN - P, z naslednjo vsebino: 
A  - Splošni del, B  - Tekstualni del, C   - Gra-
fièni del.  
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II.  MEJA OBMOÈJA OBRAVNAVE 

2. èlen 

Meja UN  je razvidna iz grafiènih prilog iz 1. èle-
na tega odlok.a. 
Poteka od zaèetne toèke na jugovzhodnem vo-
galu  parcele št. 644 v smeri urinega kazalca 
po južni meji parcele 644, se obrne proti seve-
ru in poteka po zahodnih mejah parcel 644, 
665/2, 665/1, 667, 666/4 kjer se obrne proti 
vzhodu in poteka po severni meji parcele  
666/4, potem pa proti severu po zahodni meji 
parcele 426/11 in proti vzhodu po severni meji 
parcel 426/11 in 426/12. Tu se obrne proti ju-
gu in poteka po robu ceste in sicer po meji 
parcele 426/12, preèka parcelo 1238/ 1 in po-
teka naprej po meji parcel 667, 665/1, 665/2 in 
664, kjer se združi z zaèetno toèko.  
Obravnavane parcele so : 
v celoti 426/11, 426/12, 426/6, 666/4, 666/3, 
667, 665/1, 665/2, 664 ter del parcele 1238/1, 
vse v k.o. Škale. 

III.  NAMEMBNOST OBMOÈJA 

3. èlen 

Obmoèje je namenjeno ureditvi in razširitvi 
obstojeèega pokopališèa ter spremljajoèim in-
frastrukturnim ureditvam, potrebnim za nor-
malno funkcioniranje prostora. 

IV.  ZASNOVA CELOTE TER OBLIKO-
       VANJE OBJEKTOV IN NAPRAV, 
       DOLOÈANJE DRUGIH POSEGOV 
       V PROSTOR TER TOLERANCE 
 

A. OBSTOJEÈE POKOPALIŠÈE 

4. èlen 

Obmoèje zunaj ožjega pokopališèa 
(obmoèje obstojeèih objektov in ureditev 
okoli njih) 
Ohranijo se vsi obstojeèi objekti: cerkev – sa-
kralni objekt, mrliška vežica in kapela. Dovol-
jeno je obnavljanje objektov  na obmoèju po-
kopališèa, znotraj obstojeèih gabaritov.  
 
Vsi objekti in zunanje ureditve neposredno 
okoli njih znotraj obravnavanega obmoèja se 

urejajo skladno s pogoji iz ureditvenega naèrta 
ter smiselno usklajeno s splošnimi pogoji pro-
storskih ureditvenih pogojev, ki veljajo za šir-
še obmoèje. 
Ob mrliški vežici se na vzhodni strani ob cesti  
uredijo utrjena parkirna mesta. Možna je izve-
dba dodatnih parkirnih mest tudi na zahodni 
strani mrliške vežice. 
Površine okoli cerkve in kapele se uredijo kot 
parkovne. Parkiranje na teh površinah ni do-
voljeno.  

5. èlen 

Ureditev obstojeèega pokopališèa 
Obstojeèe pokopališèe se v celoti ohrani.  Ure-
ditev se kvalitativno dopolni z dodatno opre-
mo (koški, javno razsvetljavo idr.) skladno z 
ureditvijo celotnega obmoèja ter z  zasaditvijo 
na obmoèjih kjer je to možno.  
 

B. RAZŠIRITEV POKOPALIŠÈA 

6. èlen 

Novo urejanje pokopališèa je omejeno z ob-
stojeèo ureditvijo, nagibom terena, parcelno 
mejo in zahtevami naroènika. 

7. èlen 

Obstojeèi in novo naèrtovani del pokopališèa 
sta loèena z moèno zeleno potezo. Znotraj ze-
lene površine je predvidena izgradnja višjega 
opornega zida (na južni strani obstojeèega oz. 
severni strani novo naèrtovanega dela), ki sku-
paj z zidom na zahodni strani, prav tako skr i-
tem v zelenju, ki prehaja v gozd v ozadju, 
omogoèa izravnavo terena. 

8. èlen 

Pravokotno na strmejši naklon, ki na zahod-
nem delu poteka v smeri zahod – vzhod, so 
oblikovana tri grobna polja, namenjena žarne-
mu pokopu. Na vhodnem delu pa je predvide-
no oblikovanje veèjega grobnega polja za kla-
siène grobove. 
Na južni strani predvidenih žarnih grobov je 
širši zeleni pas kot prehod iz pokopališèa na 
dovozno cesto in parkirišèa. Zasnovan mora 
biti kot parkovna površina s površinami za se-
denje in kot rezervne površine za dodatno gro-
bno polje. Možna je ureditev tega pasu kot 
manjši spominski park za postavitev spomeni-
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kov ali podobnih obeležij. 
Znotraj celotnega obmoèja so dovolj široki ze-
leni pasovi, ki dopušèajo gradnjo eventuelnih 
dodatnih podpornih zidov. Grobna polja mora-
jo biti oblikovno zasnovana tako, da sledijo 
obstojeèim smerem v prostoru.  

9. èlen 

Glavni poti sta zasnovani na zahodni in vzho-
dni strani, v smereh obstojeèih poti, sekundar-
ne poti pa so zasnovane pravokotno nanje. V 
kolikor bo možno, je potrebno vsaj eno pove-
zavo oblikovati brez stopnic, kar bo jasno do-
loèeno pri izdelavi izvedbenih projektov.  

10. èlen 

Glavni dostop do pokopališèa še naprej ostane 
na zgornjem delu, saj so tam namešèeni kljuè-
ni objekti. Ob njih je na novo oblikovano ma-
njše parkirišèe. Preko tega obmoèja poteka tu-
di dovoz do stanovanjskega objekta na zahod-
ni strani.  

11. èlen 

Glavni dovoz do pokopališèa je oblikovan na 
južni strani s pravokotnimi parkirnimi površi-
nami, ki naj bodo utrjene vendar zatravljen. 
Na severnem robu bo potrebna izgradnja višje-
ga podpornega zidu, ki bo zasnovana tako, da 
bo veliko višinsko razliko možno optièno 
zmanjšati oz. jo oblikovati tako, da bo vidno 
manj izpostavljena. Na južnem robu je predvi-
den zeleni pas, kot loèitveni pas med dvema 
razliènima dejavnostima (pokopališèem in 
skladišèem lesa). 

12. èlen 

Zasaditev obmoèja je hierarhièno podana v 
grafiènem delu iz prvega èlena tega odloka. 
Izbor rastlinskih vrst naj bo zasnovan tako, da 
bo prevladovala avtohtona vegetacija. Vegeta-
cija naj podpira oblikovno zasnovo pokopališ-
èa, saj je zaradi pomanjkanja oblikovanja v 
preteklih obdobjih na posameznih delih poko-
pališèa lahko skoraj edini oblikovalski ele-
ment. Prav tako naj bodo oporni zidovi, ki bo-
do morali biti mestoma dokaj visoki, s pomoè-
jo vegetacije vidno manj izpostavljeni.  
Zasaditev mora biti posebej obdelana v izved-
benih projektih.  

C.   SKUPNA DOLOÈILA UREJANJA  
      ZA CELOTNO POKOPALIŠÈE 

13. èlen 

Oporni zidovi, ki jih bo potrebno izvesti, naj 
bodo oblikovani tako, da bodo oblikovno skla-
dni z zasnovo celotnega obmoèja. 
Celotno pokopališèe je potrebno ograditi. Po-
tek ograje je prikazan grafièno. Oblika ograje 
mora biti skladna s celotno zasnovo in podo-
bo.  
Dodatna oprema, luèi, klopi, koški za smeti 
idr. mora biti izbrani smiselno s celotno zas-
novo ter usklajeno z ureditvijo pokopališèa.  
Zasaditev mora upoštevati zasnovo v tem UN. 
Ureditev posameznih grobo (velikost nagrob-
nikov, naèin ureditve) naj se ureja s pokopališ-
kim redom.  

14. èlen 

Vsi elementi opisani v 13. èlenu tega odloka 
naj bodo izbrani skladno z zasnovo in obliko-
valskim konceptom, kar mora biti posebej ob-
delano v izvedbenih projektih.  

15. èlen 

Pokopališki red 
Potrebno je sprejeti pokopališki red za to po-
kopališèe posebej ali dopolniti obstojeèi poko-
pališki red dopolnjen s posebnimi doloèili za 
to pokopališèe. 
V pokopališkem redu je poleg ostalega potreb-
no doloèiti tudi oblikovanje posameznih gro-
bov (velikost nagrobnikov, ureditev), kar se 
predhodno doloèi v celovitem izvedbenem 
projektu.  

16. èlen 

Tolerance 
Dopustne so tolerance v smislu reševanja de-
ta jlov in izbire materialov znotraj okvirja us-
klajenosti z ureditvijo v tem UN ter pogoji in 
soglasji pristojnih služb. Tolerance, ki bi spre-
minjale zasnovo v tem UN niso dopustne. 
Vse spremembe oz. vsa odstopanja od tega 
UN morajo biti estetska in medsebojno uskla-
jena. 
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V.  REŠITVE PROMETNE, KOMUNAL-
      NE IN ENERGETSKE INFRASTRU-
      KTURE 

17. èlen 

Na celotnem obmoèju so predvideni trije ser-
visni vozli: dva obstojeèa (prostor s kontejner-
jem in obmoèje, kjer je vodovodna pipa) ter en 
nov. Slednji naj ne bo oblikovan le kot servis-
ni vozel, temveè tudi kot poèivališèe. 

18. èlen 

Vse infrastrukturne ureditve na celotnem ob-
moèju se morajo izvesti pred zaèetkom poko-
pavanja v razširjenem delu: 
− vse prometne ureditve: ureditev dostopov, 

dovozov, poti, cest in parkirišè 
− izvede se vsa potrebna komunalna in ener-

getska infrastruktura z vsemi prikljuèki ra-
zen tistih, ki jih ni racionalno takoj izvesti, 
kar je potrebno natanèno doloèiti z izvedbe-
nim projektom.  

19.  èlen 

Pešpoti 
Dostopi in poti za pešce se uredijo skladno z 
ureditvenim naèrtom 
 

Ceste 
Obstojeèi cestni siste m na obmoèju UN ni 
spremenjen. Ureditev obstojeèe ceste, ki pote-
ka vzhodno od pokopališèa ni predmet tega 
UN. 
 

Parkirišèa 
Parkiranje bo urejeno na dveh obmoèjih: 
− na vzhodni strani mrliške vežice (cca 5 par-

kirnih mest) in 
− na južni strani pokopališèa (cca 40 parkir-

nih mest). 
Naèin ureditve je opisan v 4. in 11. èlenu tega 
odloka. 

20. èlen 

Kanalizacija 
Odvodnjavanje pokopališèa in novih promet-
nih površin je potrebno rešiti s sistemom dre-
naž in kanalov, ki bodo speljani v obstojeèo 
kanalizacijo.  

 

21. èlen 

Vodovod 
Na obravnavanem obmoèje poteka obstojeèi 
vodovod, kar je razvidno iz grafiènih prilog 
tega UN. 
Skladno s pogoji soglasodajalcev se izvedejo 
novi prikljuèki na obstojeèi vodovod.  

22. èlen 

Elektrika in javna razsvetljava 
Vsi objekti so prikljuèeni na obstojeèe elektri-
èno omrežje. Javna razsvetljava je predvidena, 
dokonèno pa bo doloèena v izvedbenem proje-
ktu, skladno z pogoji upravljalca. 

23. èlen 

Ogrevanje  
Obmoèje se s toplotno energijo napaja iz ob-
stojeèega plinskega omrežja. Ogrevanje mrliš-
ke vežice je predvideno iz obstojeèega siste-
ma. 

24. èlen 

Pri projektiranju  in izvedbi infrastrukturnega 
omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev 
dopustne smiselne in utemeljene tolerance v 
poteku trase in njih dimenzioniranju, ki pa 
morajo biti skladne z ureditvijo obmoèja in 
usklajene s pogoji upravljalcev posameznih 
infrastrukturnih vodov.  

VI.  ETAPNOST 

25. èlen 

Etapnost izvajanja tega UN ni predvidena. 

VII.   ZASNOVA FUNKCIONALNIH      
          ZEMLJIŠÈ IN GRADBENIH PAR-
          CEL 

26. èlen 

Gradbene parcele 
Gradbene parcele so zasnovane po obstojeèih 
parcelnih mejah. 

27. èlen 

Za celotno obmoèje se doloèi eno, skupno fun-
kcionalno zemljišèe, ki zajema celotno poko-
pališèe. 
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VIII.   PREHODNE IN KONÈNE DOLO-
         ÈBE 

28. èlen 

Do prièetka gradnje ostane namembnost zem-
ljišè nespremenjena. 

29. èlen 

Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje 
pristojnih organov in organizacij, ki so izdala 
soglasja k UN. Ti pogoji morajo biti realizira-
ni v vseh izvedbenih projektih. 

30. èlen 

UN je na vpogled na Uradu za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje in na Upravni enoti 
Velenje. 

31. èlen 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pris-
tojne inšpekcijske službe. 

32. èlen 

Z zaèetkom veljavnosti tega odloka prenehajo 
veljati doloèila prostorskih ureditvenih pogo-
jev za to obmoèje. 

33. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 012-0003/2001-300        
Datum:   3.10.2001  
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 29. èlena Za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 - odl. 
US, 26/90, 3/91, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 
in 44/97) in 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99) na svoji 21. seji dne 
2.10.2001 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

doloèitvi pomožnih objektov in naprav, ki 
se lahko gradijo brez lokacijskega dovol-

jenja 

1. èlen 

V Odloku o doloèitvi pomožnih objektov in nap-
rav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovol-
jenja (Uradni vestnik obèine Velenje št. 4/92, 
12/93 in 10/94) se v 2. èlenu doda nova 18. toè-
ka, ki se glasi:  

»Tipski zbiralniki za loèeno zbiranje frakcij od-
padkov do 30 m2.«  

ter nova 19. toèka, ki se glasi: 

»Tipski informacijski stebri do 2 m2.« 

2. èlen 

Ta odlok zaène veljati 8 dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje.  

 

Številka: 015-02-0001/2001-281 

Datum: 3.10.2001 

 
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 in Uradni list 
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podla-
gi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni ves t-
nik Mestne obèine Velenje, št. 4/99), na  svoji 21. seji, 
dne 2.10.2001 sprejel  

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za obmoèje urejanja S 4/5, 

Stara vas v Velenju 

1. èlen 

S tem odlokom se sprejme dopolnitev odloka o 
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prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje 
urejanja S4/5, Stara vas v Velenju (odlok obja-
vljen v Ur. vestniku obèine Velenje, št. 17/95; 
v nadaljevanju besedila: odlok o PUP Stara 
vas). Sestavni del tega odloka je projekt št. 
066/2001, ki ga je izdelala ARHENA, Projek-
tivno podjetje, Marijan KAC, s.p., Efenkova 
61, Velenje, avgusta 2001.  

2. èlen 

Morfološka enota z oznako 1A/1 v obmoèju 
urejanja S4/5, vkljuèuje tudi zemljišèa s par-
celnimi številkami  659 in 660/1, obe v katas-
trski obèini Velenje. Za posege na navedena 
zemljišèa veljajo doloèila odloka o PUP Stara 
vas.  

3. èlen 

Za navedene parcele v èlenu 2 tega odloka ne 
veljajo veè doloèila odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za dele mesta Velenje z ozna-
ko C 4/4, C 4/5, C 4/6, E 4/1, K 4/1, M 4/1, M 
4/3, M 4/4, M 4/7, O 4/1, O 4/2, O 4/4, O 4/5, 
del O 4/6, P 4/1, P 4/2, P 4/3, P 4/4,  P 4/5, P 
4/6, P 4/7, P 4/9, R 4/1, R 4/2, R 4/3, R 4/5, R 
4/8, R 4/9, R 4/11, S 4/2, S 4/7, S 4/17, S 
4/20a, S 4/20b in S 4/20c (odlok objavljen v 
Ur. Vestniku Obèine Velenje št. 12/93 in Ur. 
vestniku Mestne obèine Velenje, št. 9/96, 
10/97, 2/98, 6/99 in 11/2001). 

4. èlen 

Ta odlok zaène veljati 8 dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 012-0006/2001-300 
Datum: 3.10.2001 
 
 
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 s petim 
odstavkom 53. èlena Zakona o organizaciji in financiran-
ju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 
30. seji dne 25.9.2001 sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatki za ravnateljico Osnovne 

šole Šalek  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidatke gospe Ire-
ne POLJANŠEK-SIVKA, roj. 1961, stanujoèe 
Šalek 104, Velenje, za ravnateljico Osnovne 
šole Šalek.  

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 108-0014/2001-284/2000 
Datum:   27.9.2001 
 
Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi 34. èlena Sta-
tuta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) 
in 34. èlena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni 
list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95, 14/96, 67/97, 66/2000 in 
70/2000) na svoji 30. seji dne 25.9.2001 sprejela  

SKLEP 
o doloèitvi kandidatov za èlane in na-
mestnike èlanov okrajnih volilnih ko-

misij 

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Sveta Mestne obèine Velenje pre-



Uradni vestnik Mestne obèine Velenje 

stran 36 - številka 6 URADNI VESTNIK MESTNE OBÈINE VELENJE 3. oktober   2001 

dlaga, da se za naslednje funkcije v okrajnih 
volilnih komisijah 7. in 8. volilnega okraja 5. 
volilne enote, doloèene za volitve poslancev v 
državni zbor, imenujejo naslednji kandidati:  

1.  5. volilna enota, 7. volilni okraj: 

a)  za èlana okrajne volilne komisije   
− Sonja ARLIÈ, 6.4.1964, Škale 82, Ve-

lenje  
− Slavko KORENIÈ, 31.8.1950, Cesta 

pod parkom 8, Velenje  
− Judita STROPNIK-MRAVLJAK, 

19.5.1971, Konovska 25, Velenje  
 

b)  za namestnika èlana okrajne volilne ko-
     misije  

− Mojca LORGER, 15.7.1963, Tomšièe-
va 10/a, Velenje  

− Jože PEÈEÈNIK, 22.3.1945, Laze 53, 
Velenje  

 

2.  5. volilna enota, 8. volilni okraj  

     a)  za èlana okrajne volilne komisije  
− Ignac NOVAK, 19.7.1953, Kavèe 58, 

Velenje  
− Ludvik HRIBAR, 24.8.1936, Uriskova 

25, Velenje  
− Judita ZAGER, 16.8.1964, Šale k 102, 

Velenje  
 

     b)  za namestnika èlana okrajne volilne ko-
          misije  

− Marjan BENEDEK, 20.6.1945, Foito-
va 8, Velenje. 

II.  

Sklep se posreduje Republiški volilni komisiji 
ter v potrditev Svetu MO Velenje.  

III.  

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku MO Velenje.   
 
Številka: 006-05-01/2001-281 
Datum: 25.9.2001 

 
Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi 34. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 4/99), 68. èlena Poslovnika o delu Sveta MO Velenje  
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99) ter 34. èlena Zakona o 
volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 13/93, 
60/95, 14/96, 67/97, 66/2000 in  70/2000) na svoji 30. 
seji dne 25.9.2001 sprejela  

MNENJE 
o kandidaturah za namestnike pred-
sednikov okrajnih volilnih komisij 

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Sveta Mestne obèine Velenje daje 
pozitivno mnenje k vloženim kandidaturam za 
namestnike predsednikov okrajnih volilnih ko-
misij 7. in 8. volilnega okraja 5. volilne enote, 
doloèene za volitve poslancev državnega zbo-
ra, za naslednje kandidatke: 

1.  5. volilna enota, 7. volilni okraj: 
− Milena PEÈOVNIK, 21.5.1958, Gorenj-

ska 15/a, Velenje  
− Anica ZAJC, 21.1.1952, Sonèni griè 5, 

Velenje  
 

2.  5. volilna enota, 8. volilni okraj: 
−  Andreja KATIÈ, 22.12.1969, Cesta ta l-

cev 18/a, Velenje. 

II.  

Mnenje se posreduje Republiški volilni komi-
siji ter v potrditev Svetu MO Velenje.  
Mnenje je podano, ker komisija oz. obèinski 
svet na podlagi 34. èlena Zakona o volitvah v 
Državni zbor nista pristojna za posredovanje 
predlogov kandidatur za navedeno funkcijo.   

III.  

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku MO Velenje.   
 
Številka: 006-05-01/2001-281 
Datum: 25.9.2001 
 
Predsednik komisije   

Bojan ŠKRJA, s.r. 
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Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99), je Svet Mestne obèine 
Velenje na svoji 21. seji dne 2.10.2001 sprejel  

 

SKLEP 
o sprejemu regionalnega razvojnega 
programa statistiène savinjske regije  

1. 

Svet Mestne obèine Velenje sprejme regiona l-
ni razvojni program statistiène savinjske regi-
je, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agen-
cija Celje, d.o.o. v sodelovanju s Centrom za 
mednarodno konkurenènost Ljubljana, v sep-
tembru 2001.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 019-01-01/2001-150  
Datum: 3.10.2001 
 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
 
 
 


