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Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

OBJAVLJAM
- naslednje akte Mestne občine Velenje
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Sklep o izvzemu nepremičnne v k. o. Podkraj, iz javnega dobra
Sklep o prodaji nepremičnine v k. o. Podkraj
Sklep o izvzemu nepremičnne v k. o. Škale, iz javnega dobra
Sklep o zamenjavi nepremičnine v k. o. Škale
Sklep o zamenjavi nepremičnine v k. o. Velenje
Sklep o izvzemu nepremičnne v k. o. Vinska gora, iz javnega dobra
Sklep o prodaji nepremičnine v k. o. Vinska gora
Sklep o zamenjavi nepremičnine v k. o. Vinska gora
Sklep o izvzemu nepremičnne v k. o. Paka, iz javnega dobra
Sklep o prodaji nepremičnine v k. o. Paka
Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje
Sklep o prodaji etažne lastnine
Sklep o prodaji deleža 25,807 % etažne lastnine
Sklep o sprejetju Razvojnega programa podeželja za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj
in Občino Šmartno ob Paki
Odlok o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod
Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Urad za okolje in prostor SAŠA regije"
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Stari jašek
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
Program izvajanja GJS ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje v letu 2005
Program odlaganja odpadkov za leto 2005
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2005
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenja
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za dele mesta Velenja
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta "Stara vas - sever"
Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004
Mnenje o imenovanju ravnatelja srednje šole
Mnenje o imenovanju ravnatelja visoke strokovne šole
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01 in14/03) na
18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k.o.Podkraj,
iz javnega dobra

o izvzemu nepremičnine v k.o.Škale,
iz javnega dobra

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine
parc.št. 951/1, pot, v približni izmeri 200 m2, ki je vpisana v
vl.št.532, k.o. Podkraj iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine
parc.št. 1230/1, pot, v približni izmeri 100 m2, ki je vpisana v
vl.št.seznam, k.o. Škale iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.

Številka: 465-05-0095/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Številka: 344-04-0004/2003-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o prodaji nepremičnine v k.o.Podkraj

o zamenjavi nepremičnin v k.o.Škale

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo
dela
nepremičnine parc.št. 951/1, pot, v približni izmeri 200 m2, ki
je vpisana v vl.št. 532, k.o. Podkraj, kupcu Miranu in Ljubici
Kmetič, Podkraj pri Velenju 38, Velenje.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo dela
nepremičnine parc.št. 1230/1, pot, v približni izmeri 100 m2, ki
je vpisana v vl.št.seznam, k.o. Škale, za nepremičnino parc.št.
730/10, njiva, v izmeri 123 m2, vpisani v vl.št. 219, k.o. Škale,
katere lastnica Ana Repnik, Škale 101, Velenje.

2.
Mestna občina Velenje si bo ob prodaji zemljišča v prodajni
pogodbi zagotovila služnostno pravico dostopa zaradi
vzdrževanja pokritega jarka in odvajanja meteornih voda v
svojo korist, ki se bo vpisala v zemljiško knjigo.
3.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05- 0095/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka 344-04-0004/2003-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01 in 14/03) na
18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

o prodaji nepremičnine v k.o.Vinska gora

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo dela
nepremičnine parc.št. 2196, parkirišče, v približni izmeri 600
m2, ki je vpisana v vl.št.230, k.o. Velenje,v lasti Mestne občine
Velenje za del nepremičnine parc.št. 3551, zelenica, v približni
izmeri 500 m2, vpisane v vl.št. 699, k.o. Velenje, katere lastnik
je Vegrad d.d. Velenje, Prešernova 9/a. Razlika v vrednosti
zemljišč se plača v korist večvrednega zemljišča.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo
dela
nepremičnine parc.št. 854/1, pot, v približni izmeri 200 m2,
ki je vpisana v vl.št. seznam 14, k.o. Vinska gora , kupcem
Adolfu in Janku Kotnik, Pirešica 5, Velenje in Ivanki Kotnik,
Mucherjeva 2, Ljubljana.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka 465-05-0098/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01 in 14/03) na
18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0112/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 prejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o zamenjavi nepremičnin v k.o.Vinska gora

o izvzemu nepremičnine v k.o.Vinska gora,
iz javnega dobra

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo dela
nepremičnine parc.št. 854/1, pot, v približni izmeri 100 m2, ki
je vpisana v vl.št.seznam 14, k.o. Vinska gora, v lasti Mestne
občine Velenje za del nepremičnine parc.št. 237, sadovnjak,
v približni izmeri 300 m2, vpisane v vl.št. 47, k.o. Vinska gora,
katere lastnik je Janez Zajc, Pirešica 6, Velenje.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine
parc.št. 854/1, pot, v približni izmeri 300 m2, ki je vpisana v
vl.št.seznam 14, k.o. Vinska gora iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0111/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka:465-05-0111/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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3. december 2004

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka,
iz javnega dobra

o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem
dela
nepremičnine parc.št. 665/1, cesta, v približni izmeri 50 m2,
parc.št. 665/2, odprti kop, v izmeri 2726 m2, del parc.št. 665/3,
cesta, v približni izmeri 1000 m2, vpisanih v vl.št. 344, k.o.
Paka, iz javnega dobra. Nepremičnina postane po izvzemu iz
javnega dobra last Mestne občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0105/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo nepremičnine
parc.št. 1891/8, zelenica, v izmeri 782 m2 in del parc.št.
1891/1, zelenica, v približni izmeri 500 m2, ki je vpisana v vl.št.
497, k.o. Velenje , kupcu Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.
Ljubljana, Mala ulica 5.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0105/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 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-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/2003 - odl. US) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01 in 14/03) na
18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o prodaji nepremičnine v k.o.Paka

o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo
dela
nepremičnine parc.št. 665/1, cesta, v približni izmeri 50 m2,
parc.št. 665/2, odprti kop, v izmeri 2726 m2, del parc.št. 665/3,
cesta, v približni izmeri 1000 m2, vpisanih v vl.št. 344, k.o.
Paka, parc.št. 169/3, cesta, v izmeri 152 m2, odprti kop, v
izmeri 1310 m2, vpisano v vl.št. 172, k.o. Paka, del parc.št.
597/2, pašnik, v približni izmeri 2600 m2 in del parc.št. 597/17,
pašnik, v približni izmeri 4500 m2, vpisani v vl.št. 51, k.o. Paka,
kupcu RGP d.o.o., Rudarska 6, Velenje.

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo dela
nepremičnine parc.št. 1654/13, cesta, v približni izmeri 220
m2, vpisane v vl.št. 309, k.o. Velenje, kupcu AS avtomobili
Skornšek, C. Simona Blatnika 20, Velenje.

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0105/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.
Mestna občina Velenje si bo ob prodaji zemljišča v prodajni
pogodbi zagotovila služnostno pravico dostopa do obstoječih
komunalnih vodov, ki potekajo pod zemljiščem v svojo korist,
ki se bo vpisala v zemljiško knjigo.
3.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0083/2004-282
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

3. december 2004

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona 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 - 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 - odl. US, 59/99 - odl.US, 70/00 in
100/00 - sklep US, 87/01, 16/02 - sklep US, 51/02 in 108/03 - odl. - US) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01
in 14/03) na 18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 16. člena Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003
in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03 in 81/03), Odloka o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03 in 81/03), Sklepa o pripravljenosti
sodelovanja Mestne občine Velenje pri pripravi razvojnega programa podeželja
za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št.
14/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje,
št. 4/99, 6/01 in 14/03 ) na 18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o prodaji etažne lastnine
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje odtujitev oz. prodajo
dvosobnega stanovanja številka 6, lociranega v drugem
nadstropju večstanovanjske stavbe Tomšičeva 6, Velenje,
vpisanega v ZK vložku št. 1099, parcelna št. 1912, k.o. Velenje,
v skupni izmeri 55,89 m2 kupcu g. Atelšek Ivanu.
2.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

SKLEP
o sprejetju Razvojnega programa podeželja za
Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj
in Občino Šmartno ob Paki
I.
Mestna občina Velenje sprejema Razvojni program podeželja
za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno
ob Paki.
II.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka:360-03-0025/2004-700
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Številka: 660-01-0010/2003-423
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona 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 - 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 - odl. US, 59/99 - odl.US, 70/00 in
100/00 - sklep US, 87/01, 16/02 - sklep US, 51/02 in 108/03 - odl. - US) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01
in 14/03) na 18. seji, dne 30. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o prodaji deleža 25,807 % etažne lastnine
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje odtujitev oz. prodajo
deleža 25,807 % dvosobnega stanovanja številka 6, lociranega
v drugem nadstropju stanovanjskega objekta Stari trg 15,
Velenje, vpisanega v ZK vložku št. 700, parcelna št. 3141,
k.o. Velenje, v skupni izmeri 50,03 m2 kupcu ga. Pungertnik
Tatjani.
2.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka:360-05-0528/2002-600
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora
(uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 18.
seji, dne 30. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev iz Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen v letu
1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje
1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela
občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen
2002 ( v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah
plana Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 13/2004) in usmeritev iz ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DELE MESTA
VELENJE, ZA OBMOČJA UREJANJA Z OZNAKO: 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 4/6, M, 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,
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R 4/11, S 4/2, S 4/7, S 4/17, S 4/20a, S 4/20b, S4/20c, sprejme
zazidalni načrt z naslovom Zazidalni načrt Trebuša - vzhod, ki
ga je izdelal Studio Perspektiva, Reiter Uroš, univ.dipl.inž.arh.,
s.p., Lenartova 32, 2392 Mežica, oktober 2003, št. projektne
dokumentacije 14/2003-PA/LN.

VII.5. Prometno in komunalno urejanje prostora
VII.6. Oblikovanje volumnov grajene strukture
VII.7. Materiali
VII.8. Konstrukcija
VII.9. Faznost

2. člen
Zazidalni načrt Trebuša - vzhod, številka projektne
dokumentacije 14/2003-PA/LN, ki ga je izdelal Studio
Perspektiva, Reiter Uroš, univ.dipl.inž.arh., s.p.; Lenartova 32,
2392 Mežica ( v nadaljevanju besedila: ZN) vsebuje tekstualni
del z obrazložitvijo predvidenega posega v prostor, pogoji in
mnenja k ZN ter grafične priloge v naslednjem obsegu:

VIII. GRAFIČNI DEL:
1. Pregledna situacija
1: 5000
2. Prikaz iz kartografskega dela DDP Velenje 1: 5000
3. Kopija katasterskega načrta
1: 1000
4. Topografsko katasterski načrt
1: 1000
5. Opredelitev območja urejanja
1: 1000
6. Inventarizacija parcel in lastništva
1: 1000
7. Obstoječi komunalni vodi
1: 1000
8.Opredelitev poplavnega območja potoka Trebušnice 1:1000
9. Zbirna karta komunalnih vodov in naprav 1: 1000
10. Prometna situacija
1: 1000
11. Situacija parkirišč
1: 1000
12. Kotirana situacija grajene strukture s faznostjo izgradnje
1: 1000
13. Karakteristični prerezi terena
1: 1000
14. Arhitektonsko ureditvena situacija
1: 1000

I. SPLOŠNI DEL:
I.1. Splošni podatki o investitorju
I.2. Splošni podatki o projektantu
I.3. Priglasitveni list
I.4. Odločba o opravljanju dejavnosti
II. IZJAVE, SOGLASJA, ELABORATI IN ŠTUDIJE:
II.1 Izjava o upoštevanju predpisov o požarnem varstvu
II.2. Izjava o upoštevanju okolskih predpisov
II.3. Smernice in pogoji za izdelavo lokacijskega načrta
II.4. Mnenja nosilcev urejanja prostora
II.5. Hidrološko hidravlična študija (priloga)
II.6. Idejna rešitev elektrifikacije obravnavanega območja
(priloga)
III. UVOD:

3. člen
Odlok o zazidalnem načrtu določa:
- mejo območja urejanja;
- funkcije območja s pogoji za izvedbo;
- pogoje za urbanistično urejanje in arhitekturno oblikovanje;
- pogoje za prometno in komunalno urejanje;
- ostale pogoje za izvedbo posegov v prostor.

III.1 Opredelitev naloge
IV. ELEMENTI PROSTORSKEGA RAZVOJA,
ZAKONSKA DOLOČILA
IV.1. Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega
plana MOV
IV.2. PUP 04
V. NARAVNE DANOSTI:
V.1. Lega v prostoru
V.2. Klimatske lastnosti
V.3. Geologija
V.4. Relief
V.5. Vegetacija
VI. ANALIZA STANJA V PROSTORU:
VI.1. Opredelitev območja urejanja, meja in velikost
obravnavanega območja
VI.2. Inventarizacija parcel in lastništva na obravnavanem
območju
VI.3. Inventarizacija komunalnih vodov na obravnavanem
območju
VI.4. Morfološka analiza okoliške grajene strukture
VI.5. Vizualno percepcijska analiza prostora
VI.6. Analiza prometne mreže
VII. URBANISTIČNA ZASNOVA
OBRAVNAVANEGA OBMOČJA:
VII.1. Izhodišča
VII.2. Namembnost posameznih sklopov grajene strukture
VII.3. Ureditev zelenih površin
VII.4. Parcelacija

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Meja območja urejanja ZN je prikazana v ustrezni grafičnih
prilogah v merilu 1:500.
Lokacija predvidenega kompleksa (M4/6B) je nepozidana.
Območje je v naravi zaraščeno. Teren obravnavane lokacije
je raven, niveletno pod nivojem glavne ceste (GI-4) Velenje
- Arja vas. Lokacija je ugodno orientirana za namene trgovsko,
obrtno storitvenega kompleksa, ugodna je osončenost glede
na orientacijo pobočja južno od obravnavane lokacije.
Meja obravnavanega območja poteka na severni strani po
parcelah št. 3588/1 (glavna cesta Velenje - Arja vas), na
vzhodni strani poteka meja obravnave po parcelah št. 3588/1
(glavna cesta), 3362/1, 3600/1 (Trebušnica) in parceli št.
3364. Na južni strani poteka meja obravnavanega območja po
parcelah št. 3364, 3365, 3366, 3600/1, 3391, 3402, 3404/1. Na
zahodni strani pa meji obravnavano območje na rob parcel št.
3253/12, 3600/1 (Trebušnica) in 3241/3. Vse opisane parcele
se nahajajo v katastrski občini Velenje.
Velikost obravnavanega območja znaša 12,906 ha.
5. člen
Parcele, ki se nahajajo v območju ZN so:
Parcelna številka: Katastrska občina:
3404/2 964
3253/1 964

VELENJE
VELENJE

Površina: m2
1940
7389
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3600/1
3241/1
3254
3389
3403
3402
3401
3391
3388
3387
3386
3392
3385/2
3385/3
3385/1
3385/4
3385/5
3385/7
3385/6
3385/8
3361/1
3366
3361/1
3365
3362/1

964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964

VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE
VELENJE

6339
1771
1925
6920
1757
5302
754
784
2252
6470
177
309
1178
466
28173
471
577
4695
318
1969
42
1784
403
3082
1289

6. člen
Območje nove zazidave je omejeno s cestno strukturo s
severne strani (glavna cesta Velenje - Arja vas), z južne
strani s potokom Trebušnica in s strmejšim pobočjem Kožela
poraščenim z gozdom.
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Sklop B/3: Sklop lahko funkcionira kot razširitev sklopa A/3 ali
pa samostojno z lastno dejavnostjo oziroma kot komunikacija
v pritlični etaži, medtem ko se kletna etaža sklopa uredi v
parkirišče.
Sklop C/3, D/3: Obravnavana sklopa lahko funkcionirata
samostojno ali v povezavi, njih delitev je možna glede na
dejanske potrebe. V kletni etaži se uredijo parkirišča, ostale
etaže pa lahko služijo različnim poslovno trgovsko storitvenim
dejavnostim. V kolikor se izkaže potreba je možno celotni sklop
po etažah koristiti za namene parkiranja.
Sklop E/1: Obravnavani sklop služi kot osrednji komunikacijski
sklop za dostop do celotnega kompleksa iz strani državne
ceste in nadalje kot vertikalna povezava s kletno etažo in
lokalno prometno organizacijo prostora. Ta sklop z Izgradnjo
glavnega dostopnega krožišča je obvezna v 1. fazi izgradnje
celotnega kompleksa.
Sklop F/1, G/1, I/2, J/2: ObravnavanI sklop lahko funkcionirata
samostojno ali v povezavi z drugimi sklopi. Delitev je možna
glede na dejanske potrebe. V kletni etaži se uredijo parkirišča
po celotni površini, ostale etaže pa lahko služijo različnim
poslovno trgovsko storitvenim dejavnostim.
Sklop K/1: Obravnavani sklop se organizira kot servisni
sklop za napajanje celotnega kompleksa. Servisni dostopi so
predvideni iz južne strani.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO UREJANJE
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
3. FUNKCIJE OBMOČJA
S POGOJI ZA IZVEDBO
7. člen
Zazidalni načrt povzema funkcije opredeljene v odloku o
prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine
Velenje in v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
mesta Velenje za območje urejanja z oznako M4/6B iz prvega
člena tega odloka.
8. člen
Območje je namenjeno mestotvornim funkcijam.
9. člen
Obravnavano območje se bo koristilo za trgovsko obrtno
poslovno storitveno dejavnost. Območje je danes zaraščeno.
Objekti na obravnavanem območju so lahko prosto postavljeni
v prostor z orientacijo daljše ali krajše stranice prečno v
liniji glavne ceste (GI-4), kar nudi možnost razgibanosti in
prepletanja tudi na nivoju objekta. Ta koncept je bil osnova
pri definiranju oblike in velikosti objekta in iz tega izhajajoče
velikosti in dimenzije posamezne enote in rastra celotnega
kompleksa.
Sklop A/3: Grajena struktura se nahaja na zahodnem predelu
celotnega kompleksa. Pritlični del obravnavanega sklopa
se lahko pozida ali pa funkcionira kot večnamenski plato na
katerem je možno organizirati tudi parkirišča.

10. člen
Predel, ki je obravnavan v tem projektu in njegova bližnja
okolica predstavlja vstopno območje v mesto Velenje iz celjske
strani. Za naselja na drugi strani državne ceste je značilna
kontrolirana zazidava, ki temelji na infrastrukturni hrbtenici.
Za širše območje je značilno, da nima prepoznavnega
centralnega prostora, temveč se vse navezuje na fizično
in mentalno linijo glavne vpadne prometnice. Predvideni
objekti bodo imeli t.i. “ravno” streho. Priporočena je “zelena”
streha. Dvokapne strehe niso dopustne. Celotna grajena
struktura mora biti enotno zasnovana in oblikovana.
Obvezno je estetsko oblikovanje severne fasade objektov
(proti glavni cesti), ki mora biti oblikovana reprezentančno,
transparentno in enovito.

5. UREDITEV ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Ureditev zelenih površin je razvidna iz grafičnih prilog ZN iz 2.
člena tega odloka. Na robovih lokacije so predvidene površine,
ki se ne koristijo za pozidavo, temveč kot zeleni pasovi med
posameznimi prostorskimi elementi. Vse zelene površine so
sestavni del celotne grajene strukture in morajo biti urejene
skladno z izgradnjo kompleksa.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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V zahodni smeri proti centralnim mestnim predelom se uredi
parkovna ureditev s peš komunikacijami in kolesarskimi stezami,
ki povezujejo mestni prostor z obravnavano zazidavo.
Pri začetnem urejanju lokacije (infrastruktura) je potrebno
poudariti, da je boljše, če se zasadi večje število drevja tudi
izven pasov, ki so definirani kot zeleni pasovi. Na ta način bo
vzpostavljeno kvalitetnejše urejanje prostora.
Za celoten kompleks ZN mora biti izdelan izvedbeni projekt
krajinske ureditve, za katerega si mora investitor pridobiti
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

6. PARCELACIJA
12. člen
Pri parcelaciji obravnavanega območja je potrebno upoštevati
predvideno cestno ureditev in zasnovo grajene strukture.
Parcelacija se mora prilagoditi posameznim sklopom grajene
strukture. Parcele je mogoče členiti po konstrukcijskem rastru
grajene strukture.

7. PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE PROSTORA
13. člen
Obstoječa glavna cesta (GI-4) predstavlja izhodiščno ogrodje,
na katerega se navezuje celotna predvidena prometna mreža
na obravnavanem območju. Celotna prometna ureditev je
razvidna iz grafične priloge številka 10 obravnavanega ZN.
Kompleks predvidene grajene strukture se bo napajal preko
novega predvidenega krožnega križišča. Nova krožno križišče
mora uskladiti potrebe po boljši pretočnosti območja, umirjanju
prometa, znotraj obstoječe strukture in le-to nadgraditi z novimi
elementi in smermi, ki povežejo celoto v dobro homogeno
pretočno območje. Izgradnja predvidenega krožišča je obvezna
v prvi fazi izgradnje obravnavanega kompleksa.
Nadalje se bo kompleks prometno organiziral z vzporedno
lokalno cesto ob glavni cesti v smeri centralnih mestnih
predelov Velenja. Servisno napajanje kompleksa se bo vršilo
preko lokalne povezave v smeri Celja na južnem predelu ob
potoku Trebušnica.
Kolesarske poti in peš komunikacije so zasnovane preko
parkovnih ureditev v smer centralnih mestnih predelov Velenja.
Vse ostale komunikacije se izvedejo v samem kompleksu
grajene strukture.
Parkiranje se bo organiziralo na nivoju kletne etaže po celotni
tlorisni površini grajene strukture. V kolikor se izkaže potreba,
je možno dodatno večetažno parkiranje organizirati v sklopu
grajene strukture C/3, D/3.
Infrastruktura (prometna mreža in mreža vseh komunalnih
napeljav) je edini dejavnik novega zazidalnega načrta, ki je
v prostoru stalen in točno določen. Zbirna karta komunalnih
vodov je razvidna iz grafične priloge številka 9 obravnavanega
ZN.
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14. člen
Kanalizacijsko omrežje
V območju predvidene zazidave je potrebno izvesti kanalizacijo
v ločenem sistemu.
Na fekalno kanalizacijo se morajo priključiti vsi predvideni
objekti. Strešne in površinske vode bodo vodene v meteorno
kanalizacijo.
15. člen
Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju poteka primarni vodovod v smeri
Velenje-Vinska gora, ki je povezan z vodovodom Gorica.
Obstoječi cevovod (zgrajen leta 2003) se bo v povoznih
površinah vgradil v zaščitne cevi, vodovodni jaški pa ustrezno
utrdili. Hidrantno omrežje in celotno grajena struktura se bo
vezala na obstoječi primarni vodovod.
Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno
upoštevati pogoje in mnenje upravljalca vodovodnega
omrežja.
16. člen
Toplovodno omrežje
Predvidena zazidava se bo povezala na obstoječi sistem
daljinskega ogrevanja 140/70º C NP 16, ki je zgrajeno v Trebuši
– zahod, skladno s pogoji upravljalca daljinskega ogrevanja v
Mestni občini Velenje.
17. člen
Zemeljski plin
Preko obravnavanega območja poteka plin P 241 za MRP
Velenje (premer 100mm, tlak 50bar) in plinovod P2411,
MRP Velenje-MRP Gorenje (premer 150mm, tlak 10bar,
obč. Velenje). Plinovodna in plinska postaja (MRP) Velenje,
ki se prav tako nahaja v območju urejanja so v upravljanju
Geoplina.
Pri projektiranju in izvedbi predvidenih objektov se mora
upoštevati obstoječe plinovodno omrežje z omejitvami v
pripadajočem varovanem pasu. V 2 x 5 m pasu se dela lahko
izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom upravljalca
plinovodnega omrežja.
Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon (Ur.
List RS št. 79/99 in 8/00). Za poseganja v nadzorovani pas
visokotlačnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 bar (UR. List RS št. 60/2001 in
54/2002), za posege v varovani pas srednjetlačnega plinovoda
pa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do
vključno 16 barov (Ur. List RS št. 26/2002 in 54/2002).
18. člen
Nizkonapetostno (NN) omrežje
Predvidena zazidava se poveže s obstoječim niskonapetostnim
omrežjem, skladno s pogoji upravljalca.
Napajanje predvidenih objektov je potrebno v celoti izvesti z
zemeljskimi kabli.
19. člen
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije na območju
zazidave ni izvedeno. Priključitev predvidenih objektov na
ta omrežja bo možno na osnovi ustrezne tehnične rešitve,
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projekta za izvedbo in povečanje kapacitet omrežja iz katerega
se bo novo območje zazidave napajalo.

Kljub izpostavljeni raznolikosti, lokacija zahteva enotno
organizirano gradnjo na nivoju urbanizma in arhitekture.

Nameščanje satelitskih anten ni dovoljeno.

Možne so različne oblikovne in arhitekturne rešitve
predvidenih objektov. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
za posamezne objekte, naprave in zunanje ureditve na
obravnavanem območju, si mora investitor na projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki je pogoj za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

20. člen
Odpadki
Na deponijo je možen odvoz samo tistih trdnih odpadkov, ki
bodo imeli ustrezno urejeno spremno dokumentacijo. Na
odlagališče se ne sprejema tekočih in pastoznih odpadkov.
Posebne in nevarne odpadke je potrebno reševati v skladu z
zakonodajo preko tistih, ki so registrirani za ravnanje z takšnimi
odpadki. Komunalni odpadki iz skupine 20 se odlagajo skladno
z zakonodajo in občinskimi pravnimi akti.

9. HIDROLOŠKI POGOJI

21. člen
Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnih objektov in naprav
so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in
utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju,
ki pa morajo biti skladne z ureditvijo celotnega območja in
upravljalcem posameznih vodov in naprav.
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor, je potrebno
upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5m od meje vodnega
zemljišča (od zgornjega roba brežine) na vodotokih II. reda,
kamor spada tudi Trebušnica, razen v posebnih primerih, ki
jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV – 1, Ur. List RS, št.
67/02). Kota tal pritličij mora biti dvignjena vsaj 0,5 m nad koto
100-letne visoke vode.

23. člen
Skladno s smernicami, ki jih je podalo Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za
okolje - pisarna Celje (štev.:35001-3102003-01042075) za
»TRGOVINSKO, OBRTNO, STORITVENO CONO TREBUŠA
– VZHOD« je bilo potrebno predhodno izdelati hidrološko
hidravlično študijo, ki bo pokazala kakšen je vpliv predvidenih
ureditev na poplavno varnost širšega območja in vodni režim
Trebušnice in ali je izločitev površin, ki so predvidene za
pozidavo iz razlivnega območja sploh smiselna in sprejemljiva.
V tem primeru je bilo potrebno s hidravlično hidrološko študijo
podati tudi vse potrebne protipoplavne ukrepe za preprečitev
oziroma omilitev negativnih vplivov na vodni režim in stanje
voda. Omenjena študija je sestavni del ZN.

8. OBLIKOVANJE VOLUMNOV
GRAJENE STRUKTURE

24. člen
Poplavne površine potoka Trebušnice so določene s
hidravličnim izračunom visokih voda s povratno dobo 100 let.
Pri tem se upošteva sanacija kanaliziranega dela Trebušnice.

22. člen
Nova zazidava sledi enostavnemu nadaljevanju komunikacijske
mreže iz katere je speljan tudi mrežni sistem grajene strukture.
Pozidava je prikazana maksimalnih možnih dimenzij, pri čemer
so možne kombinacije različnih vzorcev. Za vse enote je treba
snovati enoten kompozicijsko likovni koncept, ki ga je možno
snovati v več variantah in njegovih podvariantah. Odvisno od
dejavnikov, ki upoštevajo nov način bivanja, dela, se spreminja
tudi sistem grajene strukture (fleksibilnost), kot tudi postavitev
objektov in njih dimenzija na parcelo in od vsega tega je
odvisna tudi nova tipologija objektov ter gradnje v prostoru, ki
upošteva logiko tehnologije in oblikovanja objektov z novimi
materiali.
-Oblikovanje tlorisne zasnove grajene strukture izhaja iz
konstrukcijskega rastra, ki znaša 8,50m x 10,00m (tolerance
± 2,00m). V grafičnih podlogah so prikazani maksimalni možni
tlorisni gabariti;
- Višina objekta je definirana kot K + P + 1 ( klet + pritličje
+ etaža), odvisno od variante. Objekte je možno delno ali v
celoti nadvišati še za eno etažo, streho pa izkoristiti za različne
dejavnosti.
- Arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) naj
bodo v kontekstu modernih materialov, kot so beton-jeklo, lessteklo.
- Strehe celotnega kompleksa bodo izvedene v sistemu ravnih
streh.

25. člen
Pri izdelavi hidravlično hidrološke študije se upošteva tudi
območje Zazidalnega načrta – Trebuša, Varianta II [št. proj.
634/88 –ZN-P (uradni vestnik občine Velenje št. 8/89, 2/90 in
uradni vestnik MO Velenje 2/96), ki se nahaja nad kanaliziranim
delom Trebušnice v smeri zahodno od vtoka Trebušnice v
kanaliziran del.
Glede na rezultate hidrološko hidravlične študije so predvideni
naslednji objekti oz. ureditve :
- Suhi zadrževalnik visokih voda
Gorvodno od prekritega dela potoka Trebušnice se zagotovi
zadrževanje visokih voda s prostornino 20.000 m3.
- Minimalne kote zunanje ureditve
Kota zunanje ureditve predvidenih objektov bo na koti
minimalno 397.50 m n.v.
- Ureditev jarkov za odvod zalednih in meteornih voda
Številni odprti jarki na območju ZN Trebuša Vzhod, ki prevajajo
zaledne in meteorne vode v potok Trebušnico, se ohranijo
kot odprti odvodniki razen jarka št. 2, ki se preusmeri kot
obcestni jarek v jarek št. 1, jarek št. 4 je obstoječi odvodnik
lastnih meteornih voda in bo odvod meteornih voda rešen z
meteorno kanalizacijo; jarek št. 7 pa je že kanaliziran do potoka
Trebušnice in se ohrani.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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- Prestavitev potoka iz smeri ZN Lipa
Zaradi predvidenega novega križišča magistralne ceste Celje Velenje in ceste do predvidene zazidave Lipa za Zazidalni načrt
Lipa, se potok iz smeri ZN Lipa, ki je kanaliziran pod magistralno
cesto Celje – Velenje in se izliva v potok Trebušnico, prestavi
za cca. 10 m v smeri zahodno od križišča.
- Odvod meteornih voda
Za odvod meteornih voda z območja ZN Trebuša – Vzhod,
se predvidi nov kanal, ki bo potekal ob cesti na južnem delu
obrtne cone Trebuša Vzhod in bo speljan do zadrževalnega
bazena meteornih voda.
- Zadrževalni bazen meteornih voda
Z namenom omilitve negativnih vplivov na vodni režim potoka
Trebušnica, se predvidi zadrževalni bazen meteornih voda,
prostornine 1100 m3, ki bo omogočal začasno zadrževanje
meteornih voda s celotnega območja ZN Trebuše – Vzhod,
z vgrajenim koelescentnim filtrom pa tudi preprečil morebitno
onesnaževanje potoka v primeru havarije na območju ZN
Trebuša – Vzhod.
- Premostitve
V okviru predvidene TOS cone - Trebuša Vzhod, naj bi se zgradil
še nov most, ki bi tvoril križišče skupaj z magistralno cesto
Celje -Velenje in cesto do predvidene zazidave Lipa. Najnižja
kota mostne konstrukcije naj ne bo nižja od kote 398.18 m n.v.
(HQ100 + 50 cm dodatne varnosti), sama konstrukcija pa z
mostnimi oporniki ne sme ovirati pretoka in ne sme posegati v
korito potoka Trebušnice.
- Obstoječ kanalizacijski sistem
Mešani kanalizacijski sistem, ki poteka ob cesti Celje – Velenje
in odvaja odplake iz naselja Bevč, ima kote jaškov cca 1 m
nad terenom. Ker bodo nekateri jaški v celoti poplavljeni, je
predvideno nadvišanje jaškov in obsutje z zemljo oz. zamenjavo
pokrovov z vodotesnimi.

10. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR
26. člen
Obravnavano območje se sme koristiti le za namene
opredeljene v zazidalnem načrtu.
27. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse smernice
za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.
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Zakona o Urejanju prostora (ZUReP-1, Uradni list RS št.
110/02, 8/03 in 5803).
30. člen
Zazidalni načrt je občanom, organizacijam in podjetjem stalno
na vpogled pri Uradu za okolje in prostor Mestne občine
Velenje in Upravni enoti Velenje.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe Republike Slovenije.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0001/2004-300
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o urejanju prostora – ZUreP1 (Uradni list RS, št. 110/2002, popravki 8/2003 in 58/2003), Zakona o graditvi
objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, popravki 6/03 in 47/2004),
Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 18. seji dne .30.11.2004 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku
v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Komunalni prispevek predstavlja plačilo sorazmernega deleža
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z lokalno komunalno
infrastrukturo.
Komunalni prispevek je določen z višino stroškov opremljanja
stavbnih zemljišč z javno komunalno infrastrukturo, pri tem
pa je potrebno upoštevati površino stavbnega zemljišča, neto
tlorisno površino objekta in možnost izvedbe priključkov na
javno infrastrukturo.

28. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila PUP 04 za
dele mesta Velenje za območje urejanja z oznako M 4/6B.

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in
omrežja komunalne javne infrastrukture in investitor oziroma
lastnik objekta, ki povečuje priključno moč.

29. člen
Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene
objekte in naprave na območju ZN je predhodno sklenjena
urbanistična pogodba med investitorjem in Mestno občino
Velenje, skladno z 76. členom Zakona o urejanju prostora
(UReP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03). Urbanistična
pogodba mora temeljiti na predhodno izdelanem programu
opremljanja območja ZN, skladno z 139., 140. in 141. členom

3. člen
Komunalni prispevek se odmerja na podlagi izračunov
komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na tistih območjih
urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
infrastrukture ali rekonstrukcija oziroma povečanje zmogljivosti
obstoječe, na podlagi programa opremljanja, ki ga izda
župan.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Do sprejetja programov opremljanja se za izračun komunalnega
prispevka upoštevajo že sprejeti investicijski programi, izdelani
na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.
4. člen
Na območjih:
• za katera še ne obstajajo ustrezne podlage za izdelavo
programa opremljanja,
• za katera ne obstajajo izdelani investicijski programi in
• ki so komunalno že opremljena,
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** Stroški pod točko D) iz tabele 1 predstavljajo komunalno
opremo nad 100% in se upoštevajo pri izračunu komunalnega
prispevka na tistih območjih, kjer je občina financirala izgradnjo
te infrastrukture.
8. člen
FAKTOR DEJAVNOSTI
Faktor dejavnosti je odvisen od vrste in namembnosti objekta
zavezanca in je razviden iz tabele 2.

se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov,
določenih s tem odlokom.

TABELA 2

II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek
izračuna na podlagi naslednjih elementov:
1. površina stavbnega zemljišča (velikost gradbene parcele),
2. neto tlorisna površina objekta (seštevek vseh tlorisnih
površin objekta, izračunanih po standardu SIST ISO 9836),
3. faktorja dejavnosti, ki je odvisen od vrste in namembnosti
objekta zavezanca in
4. dejansko mogočih priključkov na javno infrastrukturo, ki se
ugotovijo iz predložene dokumentacije.
6. člen
Povprečni strošek opremljanja stavbnega zemljišča na
območju MO Velenje znaša za 100 % opremljenost stavbnega
zemljišča z javno komunalno infrastrukturo (ta zajema
vodovodno, kanalizacijsko in vročevodno omrežje, ceste,
parkirišča, pločnike in kolesarske steze, javno razsvetljavo,
zelene in rekreacijske površine) 7.739,00 SIT/m2 stavbnega
zemljišča, po cenah, veljavnih na dan 31.12.2003.
7. člen
V okviru povprečnega stroška opremljanja stavbnega zemljišča
je upoštevana opremljenost s posamezno javno infrastrukturo
v vrednostih na enoto, razvidnih v tabeli 1:
TABELA 1

III. IZRAČUN IN ODMERA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Komunalni prispevek predstavlja vsoto stroškov opreme
stavbnega zemljišča s posamezno javno infrastrukturo,
upoštevajoč:
1. povprečni strošek komunalnega opremljanja s posamezno
javno infrastrukturo iz 7. člena, ki se porazdeli
• 50% na površino stavbnega zemljišča in
• 50% na neto tlorisno površina objekta
2. faktor dejavnosti objekta zavezanca in
3.dejansko mogočo priključitev na določeno komunalno
infrastrukturo.
10. člen
Stroški komunalnega opremljanja se izračunajo po formulah, ki
sledijo, pri čemer imajo posamezne oznake naslednji pomen:
KP - komunalni prispevek (v SIT);
PSKO - povprečni strošek komunalnega opremljanja (SIT/m2),
določen v 6. členu;
PSKO inf - povprečni strošek komunalnega opremljanja
za posamezno komunalno infrastrukturo, na katero je
mogoča dejanska priključitev (SIT/m2), prikazan v tabeli
1 v 7. členu;
SKO inf – strošek komunalnega opremljanja s posamezno
infrastrukturo, na katero je mogoča dejanska priključitev
- na primer na vodovod, kanalizacijo, cesto itd, (v SIT)
PSZ - površina stavbnega zemljišča (v m2)
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NTP - neto tlorisna površina objekta, ki je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardu SIST
ISO 9836 (v m2)
FD - faktor dejavnosti objekta (v %), prikazan v tabeli 2.
11. člen
Stroški komunalnega opremljanja (SKOinf) se za posamezno
komunalno infrastrukturo izračunajo po formuli
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18. člen
V primeru izgradnje javne komunalne infrastrukture, ki je za
določeno območje nova, se dodatna obremenitev uporabnikov
opravi na podlagi sprejetega programa opremljanja. S
programom določenim povprečnim stroškom opremljanja
za novo zgrajeno omrežje se obremenijo tako novi kot tudi
obstoječi uporabniki prostora na obravnavanem območju.

SKOinf = PSKOinf x 0,50 (PSZ + NTP)

IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE

12. člen
Komunalni prispevek (KP) je vsota stroškov komunalnega
opremljanja s posamezno komunalno infrastrukturo, na katero
se zavezanec dejansko lahko priključi, pomnožena s faktorjem
dejavnosti (FD).
KP = Σ SKOinf x FD

19. člen
Komunalni prispevek na območju MO Velenje se ne plača v
primerih, določenih v zakonskih in drugih aktih, veljavnih na
območju RS (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja
neprofitnih stanovanj, katerih investitor je občina in drugih
predpisanih primerih).

13. člen
V primeru novogradenj in povečanja priključne moči se
komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 9., 10., 11.
in 12. člena tega odloka. Za povečanje priključne moči se
šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba
namembnosti objekta.
Pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek
izračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno
povečati priključke oziroma njeno zmogljivost in sicer v deležu,
za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
V primerih, da je na gradbeni parceli več različnih vrst objektov,
se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež
gradbene parcele v razmerju neto tlorisnih površin posameznih
objektov.

Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je porabnik
občinskega proračuna, se prispevek odmeri in v skladu z
investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila
komunalnega prispevka.

14. člen
V primerih gradnje nadomestnega objekta se zavezancu
komunalni prispevek izračuna in odmeri kot sorazmerni delež
stroškov, ki odpade na nadomestni objekt.

20. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na
njegovo zahtevo. Komunalni prispevek se odmeri z odločbo.
Zavezanec mora upravnemu organu pred izdajo gradbenega
dovoljenja predložiti dokazilo o izpolnitvi obveznosti plačila
komunalnega prispevka.

15. člen
Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri že pred tem,
ko je omogočena priključitev oziroma uporaba posamezne
javne infrastrukture, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto,
• da je za investicijo v komunalno infrastrukturo sprejet program
opremljanja oziroma investicijski program,
• da je investitor komunalne infrastrukture pridobil pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture na
območju, kjer je objekt zavezanca.
Izpolnitev pogoja iz 3. alinee prejšnjega odstavka ni potrebna,
če je gradnja komunalne infrastrukture določena v lokacijskem
načrtu.
16. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi
dokumentacije, ki jo mora zavezanec predložiti za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
17. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz 6. in 7. člena
se letno valorizira z indeksom rasti stroškov za stanovanjsko
gradnjo, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
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Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim
sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt,
s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi
naravne nesreče. Svet Mestne občine Velenje lahko na predlog
Službe za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči določi še druge
oprostitve ali znižanja komunalnega prispevka.

V. POSTOPEK ODMERE

21. člen
V primeru, da zavezanec z ustrezno dokumentacijo dokaže, da
je vlagal v izgradnjo komunalne infrastrukture finančna ali druga
sredstva, in se mu ta vlaganja še niso upoštevala pri odmeri
komunalnega prispevka ali zanje še ni prejel plačila s strani
Mo Velenje, mu mora občina taka vlaganja v dokazani višini
upoštevati pri izračunu celotnega komunalnega prispevka.
22. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico
zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno
komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za
priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in
tehnične pogoje priključevanja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po dotlej veljavnih
predpisih.
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24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha Komunalno podjetje
Velenje zavezancem zaračunavati prispevke za priključitev
na vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno in plinovodno
omrežje.
25. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
komunalnem prispevku v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 11/1999).
26. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02 - 0012/2003
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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2. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(podeljevanje abonmajev za parkiranje)
(1) Uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja
v območju modrih con, so upravičeni do največ dveh
abonmajev.
(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti
tretji osebi.
(3) V primerih, da pravne osebe prenesejo parkirišča, ki
so njihova last, v območju, kjer se plačuje parkirnina, v
upravljanje občini, se od nje pooblaščeni osebi, dodelijo
abonmaji. Število abonmajev se določi za vsak primer posebej
s posebnim sporazumom med občino in pravno osebo.
(4) Abonmaje izdaja urad.
(5) Upravičenci do abonmajev plačujejo pavšal. Višino
pavšala za različne vrste abonmajev določi z odredbo
župan.
(6) Abonmaji morajo biti nameščeni na vidnem mestu pod
vetrobranskim steklom.«

3. člen
V 22. členu Odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Določila prvega odstavka tega člena ne veljajo za reševalna,
gasilska in policijska vozila, ki so na nujni vožnji.«

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15., 16., 17., in 18. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000
– popr., 49/2000 – odl. US, 61/2000, 100/2000- odl. US, 21/2002, 54/2002 – odl.
US, 67/2002 in 94/2003 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 18. seji dne 30. 11.
2004 sprejel

ODLOK

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02 – 0002/2003
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Velenje
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2001 in 2/2003) se 17.člen
spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(čas plačevanja parkirnine)
(1) Parkirnina se plačuje od ponedeljka do petka v času, ki
ga z odredbo določi župan.
(2) Ob sobotah, nedeljah in praznikih se parkirnina ne
plačuje.
(3) Parkirnina se ne plačuje za:
· dostavna vozila, ki v objekte znotraj modrih con
dostavljajo blago,
· servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj
modrih con opravljajo redna vzdrževalna dela ali izvajajo
javno službo,
· intervencijska vozila ter
· vozila novinarjev – PRESS.
Vozila iz tretjega odstavka tega člena morajo imeti oznako
svoje firme na zunanji strani vozila. Ta vozila lahko
parkirajo v območju modrih con brezplačno le toliko časa,
kolikor traja razlog za parkiranje.«

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 12. in 161. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 49. a člena 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-odl. US, 59/99-odl.US,
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. št. 4/99, 6/01 in
14/03 ) na svoji 18. seji dne 30. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi
skupnega organa občinske uprave
»Urad za okolje in prostor SAŠA regije«
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Urad za
okolje in prostor SAŠA REGIJE« kot skupni organ občinske
uprave za področje urejanja prostora (v nadaljevanju: Urad
za okolje in prostor SAŠA REGIJE) za izvrševanje nalog iz
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pristojnosti občine na področju urejanja prostora za območje
občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline (v nadaljevanju:
občin SAŠE).
2. člen
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE je organiziran kot ena
izmed notranjih organizacijskih enot Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
3. člen
Ustanoviteljice so:
1. Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava
2. Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče
3. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji
4. Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
5. Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
6. Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje
7. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob
Paki in
8. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi
župani.
Podrobneje se bodo medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje urada za okolje
in prostor SAŠA REGIJE uredile z dogovorom, ki ga bodo
podpisali župani.

2. NALOGE IN DELO URADA
ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE
4. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih
področjih nastopa urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost
naloga oziroma področje spada.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE v okviru svoje pristojnosti
določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena.
Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi
pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v
prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja
narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih
spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.
Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem
ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob
upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na
lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje
prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih
prostorskih aktov;
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in
opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
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7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb
za zakonitost in red v prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja
prostora.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE opravlja poleg nalog
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi naloge na področju
sodelovanja v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju
razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi,
ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne
prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na
druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter
ohranjanjem narave in kulturne dediščine.
5. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo urad za okolje in prostor
SAŠA REGIJE izvajal za posamezno občino, opredeli v
dogovoru iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
6. člen
Upravni akti, ki jih izdajajo javni uslužbenci urada za okolje
in prostor SAŠA REGIJE, imajo v glavi naziv in ime krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Javni uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE
morajo pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah
župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi,
ki urejajo določeno področje njihovega dela, glede splošnih
vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih
usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Javni uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE
odgovarjajo za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v
krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu
in direktorju občinske uprave te občine.
7. člen
Delo urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE skladno s
pooblastili vodi vodja urada, ki ga imenuje in razrešuje župan
Mestne občine Velenje. Župani ostalih občin ustanoviteljic dajo
k imenovanju in razrešitvi vodje urada predhodno mnenje.
Vodja urada predstavlja in zastopa urad za okolje in prostor
SAŠA REGIJE, organizira opravljanje nalog urada ter izvaja
vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno,
strokovno in učinkovito delo.
8. člen
Delo v okviru urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE se bo
opravljalo z zaposlenimi v uradu, po potrebi pa tudi pogodbeno
z ustreznimi zunanjimi izvajalci, skladno s predpisi.

3. SREDSTVA ZA DELO URADA
ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE
9. člen
Sredstva za delo urada za okolje in prostor SAŠA REGIJE
občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih in sicer
na podlagi:
- števila zaposlenih v uradu za določeno občino
ustanoviteljico,

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

3. december 2004

- obsega dela določenega z mesečnimi plani za posamezno
občino ustanoviteljico ter
- deleža posamezne občine glede na število prebivalcev in
površino posamezne občine do števila vseh prebivalcev in
površine teh občin.
Podrobneje se bo način financiranja določil z dogovorom iz
tretjega odstavka 3. člena tega odloka.

4. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Mestna občina Velenje se zaveže za potrebe ostalih občin
ustanoviteljic zaposliti dogovorjeno število javnih uslužbencev.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz urada
za okolje in prostor SAŠA REGIJE tako, da svojo namero
pisno poda županu Mestne občine Velenje. Občina izstopi kot
ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do urada za okolje
in prostor občin SAŠA REGIJE in ko pričnejo veljati spremembe
ustanovitvenega akta.
12. člen
Urad za okolje in prostor občin SAŠA REGIJE prevzame od
občin ustanoviteljic upravne in druge naloge ter pristojnosti in
prične z delom za posamezno občino skladno z dogovorom iz
tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
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14/96, 5/00,4/02 in 12/04; v nadaljevanju kratko: odlok o UN).
2.člen
V 2. členu odloka o UN se na koncu doda nov odstavek, ki
se glasi:
»Sestavni del tega odloka je projekt (dokumentacija
k planu), št. Ap 196/2004-UN, ki ga je izdelala ARHENA,
projektivno podjetje, v juliju 2004, in vsebuje obrazložitev,
grafično prilogo ter smernice in mnenja.«
3. člen
V 18. členu odloka o UN se dopolni in spremeni drugi stavek
točke 1, ki se nanaša na tlorisne gabarite in se, na novo,
glasi:
»Ni dovoljena povečava tlorisnih gabaritov izven
gradbenih linij, kot so določene v grafični prilogi št. 4.1.
v projektni dokumentaciji iz 2. člena tega odloka, razen
dozidava k objektu z oznako M57, tlorisne velikosti 14,00 m
x 13,00 m in višine, ki ne bo presegala višine obstoječega
poslovnega objekta«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03 – 0010/2001-300
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

5. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu
zadnje od občin ustanoviteljic.
Številka: 015-02 – 0008/2004 - 289
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. ter 175. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 18. seji,
dne 30. 11. 2004, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Stari jašek
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Ureditvenem
načrtu Stari jašek (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, … - 36/2000)), 40., 41., 42. in 45. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 115/2003) ter
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 4/99, 6/2001, 14/2003) na 18. seji dne 30. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 8/97, 6/98, 9/99 in
4/01) v tistih členih, ki določajo ime, sedež in pravni status
javnih zavodov osnovnih šol.
2. člen
V 2. členu odloka se pri Osnovni šoli Šalek izpusti Podružnična
šola Paka. Pri vseh zavodih, ki so navedeni v tem členu se
dopolnijo naslovi, ki so zapisani kot sedeži zavodov tako, da se
zapišejo neokrajšana uradna imena ulic in cest.
Po navedenih spremembah in dopolnitvah se 2. člen odloka
glasi:
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»2. člen
Javni zavodi poslujejo pod imeni:
1. Osnovna šola Antona Aškerca, Velenje
Sedež zavoda: Jenkova cesta 2, Velenje
- Podružnična šola Pesje, Pohorskega bataljona 12,
Velenje
2. Osnovna šola Gorica, Velenje
Sedež zavoda: Goriška cesta 48, Velenje
- Podružnična šola Vinska Gora, Vinska Gora 31,
Velenje
3. Osnovna šola Gustava Šiliha, Velenje
Sedež zavoda: Vodnikova cesta 3, Velenje
- Podružnična šola Šentilj, Arnače 2, Velenje
4. Osnovna šola Livada, Velenje
Sedež zavoda: Efenkova cesta 60
- Podružnična šola Cirkovce, Škalske Cirkovce 22,
Velenje
- Podružnična šola Škale, Škale 85 c, Velenje
5. Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje
Sedež zavoda: Kidričeva cesta 21, Velenje
- Podružnična šola: Plešivec, Plešivec 32, Velenje
6. Osnovna šola Šalek, Velenje
Sedež zavoda: Šalek 87, Velenje«
3. člen
Spremeni se besedilo 9. člena odloka, ki določa šolski okoliš
Osnovne šole Šalek, Velenje tako, da se glasi:
"6. Osnovna šola Šalek, Velenje
Šolski okoliš obsega:
- del naselja Velenje – KS Šalek s prostorskimi
okoliši: 0044, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063,
0064, 0065, 0066, 0067, 0132;
- del KS Konovo s prostorskimi okoliši: 0069, 0070,
0071, 0072, 0073, 0074, 0162, 0163, 0164;
- del KS Šmartno s prostorskima okolišema: 0068,
0199;
- KS Paka pri Velenju obsega območja naselij Paka
pri Velenju, Lopatnik pri Velenju in Paški Kozjak s
prostorskimi okoliši: 0157, 0158, 0159, 1060."
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0011/2004-520
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3. december 2004

3. december 2004

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Svet Mestne občine
Predlagatelj:
Župan Velenje je na podlagi 51. člena Odloka o ravnanju
Faza:
in odlaganju
Predlog
komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Svet Mestne
Velenje,
št.6/03)
občine
in 24.Velenje
člena Statuta
je na Mestne
podlagi občine
51. člena
Velenje
Odloka
(Uradni
o ravnanju
vestnik MO
in
odlaganjušt.komunalnih
Velenje,
4/99, 6/01inodpadkov
14/03) nav svoji
Mestni
18.občini
seji seji
Velenje
dne 30.
(Uradni
11. 2004
vestnik
sprejel
Mestne
občine Velenje, št.6/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01in 14/03) na svoji __________ seji dne ___
_____ sprejel

Program izvajanja GJS
RAVNANJE Z ODPADKI V
MESTNI OBČINI VELENJE
V LETU 2005

9.
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PODATKI O NAČRTOVANIH LETNIH KOLIČINAH
ZBRANIH ODPADKOV
9.1. OSTANKI KOMUNALNIH ODPADKOV
9.2. LOČENO ZBRANI ODPADKI
9.3. NEVARNI ODPADKI

10. PRODAJA TIPIZIRANIH VREČK
11. NABAVA POSOD IN VREČK PO LETNEM PLANU
11.1. POSODE
11.2. VREČKE
12. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
13. STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2004

VSEBINA
1.

2.

UVOD
1.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
1.2. PODATKI O CENAH STORITEV
1.3. ODNOSI S POVZROČITELJI ODPADKOV
KOSOVNI ODPADKI
2.1. ČASOVNI RAZPORED
2.2. NAČIN PREVZEMANJA NA PREVZEMNIH MESTIH
2.3. NAČIN PREVZEMANJA V ZBIRNEM CENTRU
2.4. OPIS RAZGRADNJE KOSOVNEGA ODPADKA IN
OPREME
2.5. PREDELAVA KOSOVNEGA ODPADKA IN OPREME
2.6. ODDAJA POOBLAŠČENIM ZBIRALCEM OZ.
PREDELOVALCEM

3.

OPIS OPREME
3.1. OPIS OPREME ZA PREVZEMANJE
3.2. OPIS OPREME ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE

4.

NEVARNI ODPADKI
4.1. ČASOVNI RAZPORED
4.2. NAČIN PREVZEMANJA S PREMIČNIMI
ZBIRALNICAMI
4.3. NAČIN PREVZEMANJA V ZBIRNEM CENTRU
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KALKULAC. STROŠKOV PO POSAMEZNIH STORITVAH

1. UVOD
Izvajanje službe ravnanja z odpadki (zbiranje in odvoz) se
izvaja na podlagi :
- Odločbe o izbiri koncesionarja MO Velenje z dne
31.05.1999,
- Koncesijske pogodbe za izvajanje GJS RO v Mestni občini
Velenje št. 315-0002/99-100 z dne 15.07.1999,
- Aneks h koncesijski pogodbi št.2/2003 z dne 22.01.2003,
- Aneks h koncesijski pogodbi št.3/2004 z dne 15.07.2004,
- Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. List RS, št.:
21/2001 z dne 23.03.2001),
- Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v
Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik Mestne občine Velenje
št.: 6/2003),
- Tarifnega pravilnika o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 6/2003).
1.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
1.1.1 OPREMLJENOST
Do 30.06.2004 imajo skladno s pogodbenimi obveznostmi v
MO Velenje 5.897 standardnih posod, od tega 3.172 posod
v zasebnih individualnih hišah za ostanek odpadkov (120 l,
240 l, 700 l), 1.297 posod v stanovanjskih blokih, 575 posod v
lokalih in industriji ter 853 posod v zbiralnicah. V skladišču je
831 posod za biološke odpadke, ki so jih odstranili v letu 2004
zaradi začasne spremembe standarda.
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Zelo oddaljenim posamičnim gospodinjstvom so zagotovljene ekološke vrečke.
S tem je občina 100 % pokrita z izvajanje GJS, ki zajema okoli 33.000 oseb (v obračunu jih je po podatkih izvajalca 29.513), vse
pomembne lokale in druge izvore gospodinjskih in njim podobnih odpadkov.
Tabela 1: PREGLEDNICA OPREMLJENOSTI:

1.1.2 FREKVENCA ODSTRANJEVANJA
Odstranjevanje odpadkov oziroma praznjenje posod za ostanek odpadkov (črna posoda) poteka 1 krat, 2-3 krat, 4-5 krat, 8-9
krat mesečno. Posode so ustrezno označili z nalepkami (rdeča nalepka 1 x mesečno praznjenje, rumena nalepka 2 x mesečno
praznjenje posode in je odvisno od števila oseb).
1.1.3 IZVEDBA ODSTRANJEVANJA
Odstranjevanje preostanka odpadkov opravljajo vsak dan, 5 dni v tednu, s 5 skupinami po urniku, ki je v prilogi 1.

Tabela 2: UDELEŽBA POSAMEZNE SKUPINE V MO VELENJE PRI IZVAJANJU GJS RO
1.2. PODATKI O CENAH STORITEV
Skladno s koncesijsko pogodbo in sprejetim novim tarifnim pravilnikom, ki upošteva normativne volumne (130 l na osebo na mesec),
se od 01.01.2004 uporablja naslednja neto ceno (brez odlaganja odpadkov): 3.174,43 SIT/m3. Cena velja za vse subjekte.
Obračun ravnanja in odstranjevanja odpadkov povzročiteljem na območju Mestne občine Velenje opravlja KP Velenje, d.o.o,
posebej za stroške zbiranja in odvoza ter stroške odlaganja odpadkov.
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1.3. ODNOSI S POVZROČITELJI ODPADKOV
S povzročitelji odpadkov so skladno s koncesijsko pogodbo
in odobrenim konceptom uvajanja javne službe podpisali
prijavnice, kot pristop k ravnanju z odpadki ter pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih pri izvajanju ločenega
zbiranja in odstranjevanja odpadkov (izvzeti so povzročitelji v
blokovni gradnji).
Še vedno so neplačniki, katerim pa se storitev v skladu z
odlokom opravlja. Inkaso izvaja Komunalno podjetje Velenje,d.
o.o, ki izvaja tudi izvršbe. Povzročitelji, ki so vključeni v ravnanje
z odpadki, ostalih komunalnih storitev pa nimajo, podjetju za
zbiranje in odvoz dolgujejo 2.512.284,90 SIT.

2. KOSOVNI ODPADKI
Odstranjevanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se bo
izvajalo v skladu s predpisanim standardom, in sicer 1 x letno.
Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za gospodinjstva v
stanovanjskih blokih poteka z dnevno postavitvijo kontejnerjev
na vnaprej dogovorjeno lokacijo (običajno so to parkirišča) ter
njihovo odstranitvijo po 24 urah. Potekalo bo med 16.2.2005
in 2.3.2005. V območjih z individualno gradnjo pa v mestem
delu med 18.2 2005 in 25.2.2005 in v primestnem delu med
1.6.2005 in 21.6.2005.
2.1. ČASOVNI RAZPORED
Časovni razpored akcijskega zbiranja kosovnih odpadkov je
v prilogi 2.
2. 2. NAČIN PREVZEMANJA NA PREVZEMNIH MESTIH
Kosovni odpadki se zbirajo akcijsko »od vrat do vrat« na vnaprej
določenih prevzemnih mestih, kjer povzročitelji komunalnih
odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne
službe te odpadke prepuščajo.
Akcijo izvaja podjetje s tremi samonakladalci, in sicer z
dvema (2 voznika ter 4 pobiralci) pri zasebnih individualnih
gospodinjstvih in enim, ki postavlja in odvaža kontejnerje pri
blokovni gradnji.
Vsi zbrani kosovni odpadki se odvažajo na sortirno dvorišče
pogodbenega partnerja DINOS Celje, PE v Velenju (v
nadaljevanju DINOS), kjer jih presortirajo na posamezne
frakcije. Prebiranje in sortiranje izvajata dva delavca.
Vsi zbrani in sortirani odpadki se tehtajo, evidenca pa se vodi
na predpisanih evidenčnih listih.
Povzročitelje komunalnih odpadkov obvestijo najmanj 7
dni pred prevzemom o časovnem razporedu ter lokacijah
prevzemnih mest in ne 14 dni, kot to navaja 18. člen Odredbe
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Vzroki so objektivni,
saj iz izkušenj vedo, da se obvestila na oglasnih deskah v
blokovnih gradnjah ne obdržijo dovolj časa.
Za leto 2005 bodo izdali letni urnik storitev (prevzem ostalih
odpadkov, prevzem ločeno zbranih odpadkov, akcijsko zbiranje
kosovnih odpadkov, akcijsko zbiranje nevarnih odpadkov),
katerega bodo dobili vsi povzročitelji.
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2. 3. NAČIN PREVZEMANJA V ZBIRNEM CENTRU
Zbirni center za območje Šaleške doline, torej za Mestno
občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki je
na odlagališču v Velenju.
V zbirnem centru zbirajo naslednje frakcije:
1. Papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno
embalažo iz papirja in lepenke,
2. Stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo
z stekla,
3. Plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
4. Odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
5. Les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
6. Oblačila,
7. Tekstil,
8. Jedilno olje in maščobe,
9. Barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
10. Detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
11.Baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine 16 06
01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu,
12. Električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih
snovi,
13. Kosovni odpadki,
14. Bela tehnika, štedilniki,
15. Odpadno motorno olje.
V zbirnem centru so postavljeni namenski kontejnerji ter
rezervoarji, v katere lahko povzročitelji odlagajo posamezne
frakcije in sicer pod nadzorom delavca zaposlenega pri
upravljavcu zbirnega centra PUP-Saubermacher,d.o.o.
Vsak povzročitelj je evidentiran, prav tako je stehtana
skupna količina pripeljanih frakcij. Pred oddajo zbranih frakcij
pooblaščenim predelovalcem, je opravljeno dodatno prebiranje
in razvrščanje ter tehtanje, prav tako pa se vodi evidenca na
predpisanih evidenčnih listih.
Oddajo zbranih frakcij izvaja upravljavec zbirnega centra s
svojimi vozili (s samonakladalci in s kombi vozilom).
V letu 2005 se predvideva nadkritje zbirnega centra z
namenskim šotorom.
2.4. OPIS RAZGRADNJE
KOSOVNEGA ODPADKA IN OPREME
V zbirnem centru prevzete kosovne odpadke odvažajo na
sortirno dvorišče DINOS, kjer jih sortirajo na podobne frakcije
(les, oblazinjeno pohištvo, pločevina…), nevarne odpadke
(gume, akumulatorji), opremo (hladilniki, zamrzovalniki,
audiovizuelna, računalniška in elektronska oprema), gradbene
odpadke ter komunalne odpadke. Nadaljnje razgradnje ne
izvajajo.
2. 5. PREDELAVA KOSOVNEGA ODPADKA IN OPREME
Koncesionar ne predeluje kosovnega odpadka.
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2. 6. ODDAJA POOBLAŠČENIM ZBIRALCEM OZIROMA
PREDELOVALCEM

4.2. NAČIN PREVZEMANJA S PREMIČNIMI
ZBIRALNICAMI

Podobne frakcije, kot so les ter oblazinjeno pohištvo odpeljejo
na odlagališče, kjer se izvede mletje. Zmleti les se uporabi kot
gorivo in ga oddajo pooblaščenemu predelovalcu, medtem
ko se zmleto oblazinjeno pohištvo odloži v odlagalno polje. Z
mletjem se varčuje odlagalni prostor.

Premična zbiralnica (kombi vozilo) se postavi po urniku na
predhodno določeno mesto. Prepuščeni nevarni odpadki se
tehtajo, in sicer za vsako klasifikacijsko številko posebej.

Nevarne frakcije oddajo pooblaščenim predelovalcem (gume,
akumulatorji), kovino, pločevino ter belo tehniko (hladilniki,
zamrzovalniki) pa prepuščajo pooblaščenemu predelovalcu,
DINOS-u.
Sortiran odpadni gradbeni material odlagajo na odlagališče kot
inertni odpad (za prekrivanje deponije).

Stehtani nevarni odpadki se sortirajo v predpisano embalažo.
Vsaka ima svojo nalepko s klasifikacijsko številko.
4.3. NAČIN PREVZEMANJA V ZBIRNEM CENTRU
V zbirnem centru ne zbirajo nevarnih odpadkov, saj za izvedbo
tega v okviru zbirnega centra še ni ustrezne opreme.
4.4. ODDAJA POOBLAŠČENIM ZBIRALCEM

3. OPIS OPREME

Akcija poteka v organizaciji in tehnični izvedbi podjetja PUPSaubermacher d.o.o.

3.1. OPIS OPREME ZA PREVZEMANJE
Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja z dvema
samonakladalcema s kontejnerji volumna 9 m3 s pripadajočo
skupino (ena skupina je sestavljena iz voznika in dveh delavcev)
pri zasebnih gospodinjstvih ter z enim samonakladalcem z
desetimi kontejnerji prostornine 4 m3 pri gospodinjstvih v
večstanovanjskih blokih, ki jih razporejajo po predvidenem
časovnem razporedu na vnaprej določena prevzemna mesta
ter dvema prebiralcema na sortirnem dvorišču DINOS. Po
potrebi postavijo pri blokovni gradnji tudi dodatne kontejnerje.
3.2. OPIS OPREME ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE
Prevzete kosovne odpadke odvažajo direktno na dvorišče
DINOS, kjer jih presortirajo ter oddajo oziroma prepuščajo. Pri
tem ne izvajajo začasnega skladiščenja.
Zbrane nevarne odpadke, elektronsko in električno opremo
pa zaradi zniževanja prevoznih stroškov začasno skladiščijo
v skladišču nevarnih odpadkov, ki se nahaja na dvorišču
podjetja. Ko je zbrana primerna količina nevarnih odpadkov, jih
dostavijo direktno k pooblaščenim predelovalcem.

4. NEVARNI ODPADKI

Z zbranimi nevarnimi odpadki se v času zbiranja in prevoza
ravna v skladu s postopki iz veljavnih predpisov o ravnanju
z nevarnimi odpadki. Odpadki se prevzemajo in prevažajo v
skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga ( v nadaljevanju
po določilih ADR).
V ta namen so v letu 2003 pridobili kombi vozilo, ga ustrezno
opremili in registrirali po določilih ADR. Prav tako so delavci,
ki so direktno udeleženi v akciji, pridobili ustrezne licence za
ravnanje z nevarnimi odpadki.
Za strokovno, pravilno ločevanje odpadkov posamezne skupine
ter drugo delo z njimi skrbi pooblaščeni varnostni svetovalec
za prevoz nevarnega blaga.

5. ZELENI ODPAD
Zeleni odpad (spomladansko čiščenje) ni vključen v predpisani
standard in ga izvaja Mestna občina Velenje s posebnim javnim
naročilom..
5.1. NAČIN PREVZEMANJA V ZBIRNEM CENTRU
IN KOMPOSTARNI
V zbirnem centru ni predvideno zbiranje zelenega odpada.
Odpadki, ki jih pripeljejo občani se oddajo za odlaganje, vejevje
pa na deponijo lesa za mletje.

4.1. ČASOVNI RAZPORED
Časovni razpored akcijskega zbiranja nevarnih odpadkov je v
prilogi 3.

6. ZBIRALNICE
6.1. ŠTEVILO OBSTOJEČIH ZBIRALNIC

Uporabnike javne službe obvestijo o akciji zbiranja nevarnih
odpadkov z letaki 14 dni pred izvedbo. Letake vročijo vsem
individualnim gospodinjstvom, v blokovni gradnji pa jih obesijo
na oglasne deske.
V letu 2005 bodo uporabnike obvestili tudi preko računov v
mesecu avgustu.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

V MO Velenje je trenutno 168 zbiralnic za zbiranje ločenih
frakcij (papir, steklo, plastika in kovine).
Do leta 2004 je bilo v mestni občini 120 zbiralnic, namenjenih
gospodinjstvom v zasebnih individualnih hišah. V letu 2004 so v
Mestni občini Velenje postavili še 42 zbiralnic za gospodinjstva
v blokovni gradnji. 20 jih je urejenih, montažnih, v kombinaciji
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beton-les. V letu 2005 bodo še preostalih 22 zbiralnic uredili.
Podjetje PUP-Saubermacher d.o.o. je že izvedlo nabavo
namenskih betonskih elementov.

Odstranjevanje odpadkov oziroma praznjenje posod za
ostanek odpadkov po razporedu.V letu 2005 bodo logistične
poti optimizirane.

6.2. LOKACIJE ZBIRALNIC

7.3. PODATKI O KOLIČINAH ODPADKOV

Zbiralnice izven mest so postaviljene v soglasju z lastniki
zemljišč. Izvedli so inventarizacijo zbiralnic (zbiralnic štirih
frakcij), jih označili, opremili z namenskimi pokrovi v ustrezni
barvi in z ustreznimi odprtinami.

Tabela 3: Ocenjene količine prevzetih ostankov komunalnih
odpadkov v letu 2005:

Lokacije obstoječih zbiralnic in zbiralnic za gospodinjstva v
blokovnih gradnjah so navedene v prilogi 4. V letu 2005 bo
izdelan tudi kataster zbiralnic v digitalni obliki.
6.3. ŠTEVILO IN PROSTORNINA POSOD
Nameščeno je 853 posod, in sicer:
- 552 posod volumna 240 l ter
- 301 posoda volumna 700 l.
6.4. POGOSTOST ODVOZA
Prevzem posameznih frakcij iz zbiralnic se bo izvajal v skladu s
predpisanim standardom, in sicer 1 x na mesec, za zbiralnice,
ki so namenjene gospodinjstvom v večstanovanjskih blokih pa
bo tedenski odvoz papirja in plastike ter mesečni odvoz stekla
in kovine.

8. PODATKI O PREVZEMU BIOLOŠKIH
ODPADKOV
Predpisani standard ne zajema ločeno zbiranje bioloških
odpadkov. V letu 2005 se bo izdelal program ločenega zbiranja
bioloških odpadkov.

9. PODATKI O NAČRTOVANIH LETNIH
KOLIČINAH
9.1. OSTANKI KOMUNALNIH ODPADKOV
Tabela 4: Ocenjeni volumni ostanka komunalnih odpadkov v
letu 2005 primerjavi z letom 2004

6.5. NAČRT OPREMLJANJA OBSTOJEČIH ZBIRALNIC
Obstoječe zbiralnice opremljajo sproti, ko zaznajo določene
spremembe, in sicer:
- potrebe po večjem volumnu nameščenih posod,
- potrebe po zamenjavi dotrajane ali poškodovane posode.

7. PODATKI O PREVZEMANJU PREOSTANKA
KOMUNALNIH ODPADKOV
7.1. ČASOVNI RAZPORED
Časovni razpored prevzemanja preostanka komunalnih
odpadkov je v prilogi 1. izdelan je po dnevih v tednu in se
izvaja tudi med prazniki in dela prostimi dnevi.

Zaradi splošnih trendov ocenjujejo porast za 7%.
9.2. LOČENO ZBRANI ODPADKI
V letu 2004 so se količine ločeno zbranih frakcij zaradi uvedenih
zbiralnic v blokovni gradnji glede na leto 2003 podvojile.
Ocenjujejo, da se bo trend ločevanje na izvoru nadaljeval
in da bodo količine ločeno zbranih odpadkov v letu 2005 še
naraščale.
Tabela 5: Ocenjene količine sekundarnih surovin

7.2. NAČIN PREVZEMANJA NA PREVZEMNIH MESTIH

9.3. NEVARNI ODPADKI

Na zbirnem mestu, ki je ustrezno urejen prostor v objektu ali
bližini objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču,
povzročitelji odlagajo ostanke komunalnih odpadkov v
tipizirane posode prostornine 120 l, 240 l, 700 l, 900 l, 1100
l ter v Cirkovcah kontejner prostornine 4 m3. Posode so last
koncesionarja. V skladu s frekvenco odvozov, povzročitelji
svoje zbrane preostanke komunalnih odpadkov prepuščajo
na prevzemnih mestih, od koder jih koncesionar prevzema in
odvaža.

Ocenjujejo, da se bodo količine nevarnih odpadkov v primerjavi
z letom 2004 povečale zaradi predvidene stacionarne opreme
zbirnega centra, in sicer za 14 %.

10. PRODAJA TIPIZIRANIH VREČK
Tipizirane vrečke se prodajajo v podjetju PUP-Saubermacher
d.o.o., in sicer na sedežu podjetja ter v štirih cvetličarnah
podjetja PUP Velenje d.d.:
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- cvetličarna na Cankarjevi 1,
- cvetličarna na Kidričevi 47,
- cvetličarna v Interšparu in
- cvetličarna v Podkraju.
Končna cena za 60 l vrečko je skupaj 350 SIT (zbiranje in
odvoz, odlaganje, taksa za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in DDV).

3. december 2004

14. KALKULACIJA STROŠKOV GJS RO
ZA MESTNO OBČINO VELENJE

11. NABAVA POSOD IN VREČK
PO LETNEM PLANU
11.1. POSODE
Zaradi narave dela je zelo težko planirati število posod
za leto 2005. Dotrajane in uničene posode v obstoječih
zbiralnicah zamenjujejo samodejno, ob ugotovitvi ali obvestilu
povzročiteljev, medtem ko posode za preostanek komunalnih
odpadkov zamenjujejo na pisno zahtevo povzročiteljev.
11.2. VREČKE
Vrečke nabavljajo permanentno, in sicer vsakič 5000 kosov.

12. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
Uporabniki javne službe so za vsako akcijsko zbiranje, bodisi
kosovnih ali nevarnih odpadkov, pravočasno obveščeni
preko javnih medijev (VTV, časopis Naš čas) ter z letaki v
vsa individualna gospodinjstva, v blokovni gradnji pa preko
oglasnih desk.
Za leto 2005 pa bodo izdelali tudi urnik vseh storitev, ki ga
bodo dobila vsa gospodinjstva.

13. STRATEŠKE USMERITVE V LETU 2005
- optimizacija volumnov v blokih,
- urbana oprema 22- ih zbiralnic,
- ažuriranje registra odjemnih mest ter izdelava katastra v
digitalni obliki,
- ažuriranje registra zbiralnic ter izdelava katastra v digitalni
obliki,
- osveščanje občanov,
- pridobitev certifikatov OHSAS 18000 in SA 8000.

Kljub letni inflaciji v višini 3%, podpisu nove kolektivne pogodbe
za komunalne dejavnosti, ki predvideva dvig plač ter nenehnim
dvigom cen goriva, v letu 2005 v podjetju ne predvidevajo
dviga cen. Omenjene eskalacije bodo poskušali prebroditi z
boljšo organizacijo dela.

Številka: 352-06-07/2003-230
Datum: 03. 12. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

PRILOGA 1:
URNIK ODVOZOV PREOSTANKA ODPADKOV
(tabela na naslednji strani!)
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PRILOGA 2:
URNIK AKCIJSKEGA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

GOSPODINJSTVA V BLOKIH

4.
5.
6.
7.
8.
9.

FOITOVA
FOITOVA
FOITOVA
KRAIGHERJEVA
KRAIGHERJEVA
KRAIGHERJEVA

3. december 2004

2
4, 6
8, 10
1,2
6
8

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GORIŠKA
GORIŠKA
GORIŠKA
GORIŠKA
GORIŠKA
KOŽELJSKEGA
KOŽELJSKEGA
KOŽELJSKEGA
ŠALEK
ŠALEK

POSTAVITEV:
ODVOZ:

42, 44
53-57, 59-61, 63-65 (dva kontejn.)
45-47, 49 - 51
39-43
38, 40;
5, 7;
1, 3;
2, 4, 6
98-110
93, 95, 97
16.2.2005
17.2.2005

ŠALEK
ŠALEK
ŠALEK
ŠALEK
STANTETOVA
STANTETOVA
STANTETOVA
STANTETOVA
STANTETOVA
STANTETOVA

POSTAVITEV:
ODVOZ:

81-83
89-91
82-86
88-90
18-24
16-32
2-8
10-16
11-19
1-9
17.2.2005
18.2.2005

LOKACIJA:
1. KARDELJEV TRG
2. KARDELJEV TRG
3. KARDELJEV TRG
4 . KIDRIČEVA
5. C. B.MRAVLJAK
6. ŠALEŠKA
7. ŠALEŠKA
8. ŠALEŠKA
9. ŠALEŠKA
10. KIDRIČEVA

4-8 ,10
5-9,11
1-3 (dva kontejnerja)
9-15, 17
1
16
18a-18d
19
20a-20d
1-7

POSTAVITEV:
ODVOZ:

18.2.2005
1.2.2005

21.2.2005
22.2.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŠALEŠKA
RUDARSKA
JENKOVA
JENKOVA
JENKOVA
PREŠERNOVA
PREŠERNOVA
PREŠERNOVA

POSTAVITEV:
ODVOZ:

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

POSTAVITEV:
ODVOZ:

2a-2d
2a-2d (dva kontejnerja)
15-17,19 (dva kontejnerja)
1-5
9-11
22a-22e
12,14
16,20
22.2.2005
23.2.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREŠERNOVA
PREŠERNOVA
PREŠERNOVA
PREŠERNOVA
KAJUHOVA
JURCICEVA
KIDRIČEVA
7. BRACICEVA
JURCICEVA
8. ŠERCERJEVA
JURČIČEVA
9. JENKOVA
10. BRACICEVA

9a-9b
7
9a-9b
7
12,14
4, 5, 6;
25-43
4-6
2
2-6
3
39-43, 16
1, 2, 3

POSTAVITEV:
ODVOZ:

23.2.2005
24.2.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JURCICEVA
JENKOVA
JENKOVA
ZIDANŠKOVA
EFENKOVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA

1
12, 14
35 , 37
1-3, 4-6, 7-9 (dva kontejnerja)
1, 2, 3
1-3, 5-7, 9-11 (dva kontejnerja)
13-15, 17
19, 21
2,4

LOKACIJA:
1. CANKARJEVA
2. CANKARJEVA
3. PREŠERNOVA

1a-1c
2a-2c
2, 4, 6
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
DATUM ODVOZA: 23.02.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠICEVA
TOMŠIČEVA
JENKOVA
JENKOVA

POSTAVITEV:
ODVOZ:

6, 8
10, 10a , 10b, 12-16 (trije kontejnerji)
23, 25
27-31
33-37
39-43
45-49, 51
6-10
21, 23, 25

ZASEBNA GOSPODINJSTVA - PRIMESTNI DEL

25.2.2005
28.2.2005

KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE
DATUM ODVOZA : 01.06.2005

JENKOVA
KERSNIKOVA
TOMSICEVA
ŠERCERJEVA
ŠERCERJEVA
ŠERCERJEVA
ŠERCERJEVA
ŠERCERJEVA
ŠERCERJEVA
KERSNIKOVA
KIDRIČEVA

POSTAVITEV:
ODVOZ:

27-31, 33
1
53, 55
3, 5, 14-16
1, 8-12
7-11
18-20
13-17
7-18
11-13
49-51
28.2.2005
1.3.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
DATUM ODVOZA : 24.02.2005
KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
DATUM ODVOZA : 25.02.2005

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, ANDRAŽ
DATUM ODVOZA : 02.06.2005

LOKACIJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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C.SIMONA B.
TOMŠICEVA
AŠKERCEVA
KERSNIKOVA
VOJKOVA
KIDRICEVA
KERSNIKOVA
7. KIDRICEVA
8 KIDRICEVA
9. C. TALCEV
10. KOROŠKA

1
18-22
3-8
19-45 (dva kontejnerja)
2
6-12
15, 17 (dva kontejnerja)
57
55
18
8a, b, c

POSTAVITEV:
ODVOZ:

1.3.2005
2.3.2005

ZASEBNA GOSPODINJSTVA - MESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
DATUM ODVOZA : 18.02.2005
DATUM ODVOZA : 21.02.2005
KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO
DATUM ODVOZA : 22.02.2005

OBMOČJE PODGORJA
DATUM ODVOZA : 03.06.2005
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVICA
DATUM ODVOZA : 06.06.2005
KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
DATUM ODVOZA : 07.06.2005
DATUM ODVOZA : 08.06.2005
OBMOČJE ARNAČE, LAZE
DATUM ODVOZA : 09.06.2005
OBMOČJE LOŽNICA, SILOVA, ŠENTILJSKI PODKRAJ
DATUM ODVOZA : 10.06.2005
OBMOČJE ZG. IN SP. ČRNOVA JANŠKOVO SELO,
PRELSKA, LOPATNIK
DATUM ODVOZA : 13.06.2005
OBMOČJE LOKOVINA, VINSKA GORA
DATUM ODVOZA : 14.06.2005
OBMOČJE LIPJE, PIREŠICA
DATUM ODVOZA : 15.06.2005
OBMOČJE PAŠKI KOZJAK
DATUM ODVOZA : 16.06.2005
OBMOČJE VAS SPODNJI ŠALEK, PAKA, TREBELIŠKO,
SPODNJI PAŠKI KOZJAK, LOPATNIK PRI VELENJU,
LOKE, BEVČE
DATUM ODVOZA : 17.06.2005

OBMOČJE ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE
CIRKOVCE, HRASTOVEC, ŠKALSKA CESTA, POD
LUBELO
DATUM ODVOZA : 20.06.2005
OBMOČJE PLEŠIVEC, VELUNJA, GRAŠKA GORA, PUSTA
GORA, SOPOTA, ČRNA GORA
DATUM ODVOZA : 21.06.2005
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PRILOGA 3:
URNIK AKCIJSKEGA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
▪ dne 14.09.2005:
- Šalek pri GD od 9. do 12. ure
- Gasilski dom na Žarovi od 13. do 16. ure
PRILOGA 4:
LOKACIJE ZBIRALNIC

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

▪ dne 15.09.2005:
- Koroška cesta, parkirišče Muzej premogovništva od 9. do
12. ure
- KS Pesje, parkirišče pri Gasilskem domu od 13. do 16. ure

3. december 2004
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Opomba: Krepek tisk pomeni spremembe v letu 2004 (večje število posod, nove zbiralnice).
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Opomba: Krepek tisk pomeni spremembe v letu 2004 (večje število posod, nove zbiralnice).
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PRILOGA 5:
KALKULACIJA STROŠKOV PO POSAMEZNIH
STORITVAH
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine
Predlagatelj:
Župan Velenje je na podlagi 51. člena Odloka o ravnanju
Faza:
in odlaganju
Predlog
komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Svet Mestne
Velenje,
št.6/03)
občine
in 24.Velenje
člena Statuta
je na Mestne
podlagi občine
55. člena
Velenje
Odloka
(Uradni
o ravnanju
vestnik MO
in
odlaganjušt.komunalnih
Velenje,
4/99, 6/01inodpadkov
14/03) na vsvoji
Mestni
18. seji
občini
seji Velenje
dne 30. 11.
(Uradni
2004vestnik
sprejel MO
Velenje, št.6/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na svoji __________ seji dne ________ sprejel

Program odlaganja odpadkov
za leto 2005
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Šmartno ob Paki, lahko v zbirnem centru brezplačno odložijo
manjše količine odpadkov in sicer do 1 m3 (osebni prevoz
in manjša avto prikolica), ne glede na vrsto komunalnega
odpadka ali odpadkov, ki nastajajo pri gradbenih popravilih v
gospodinjstvih. Občani odlagajo odpadke v zato pripravljene
zabojnike v zbirnem centru v skladu s poslovnikom odlagališča,
v katerem je opisan postopek. Pred odlaganjem odpadkov
občani na sprejemnem mestu pri dispečerju odlaganja podajo
osebne podatke. Dispečer odlaganja zabeleži vrsto odpadka,
ter po tehtanju tudi količino odpadkov.

Vsebina :
1. časovni razpored in način prevzemanja ostankov
komunalnih odpadkov na odlagališče
2. časovni razpored in način prevzemanja nenevarnih
odpadkov na odlagališče
3. časovni razpored in način prevzemanja komunalnih
odpadkov od fizičnih oseb na odlagališče
4. opis postopkov vizuelnega pregleda odpadkov in opis
postopkov kontrolnih kemičnih analiz
5. opis opreme za prevzemanje, vzdrževanje in varovanje
odlagališča in za kompaktiranje odpadkov
6. opis izvajanja obratovalnega monitoringa
7. opis in obseg vzdrževalnih in investicijskih del za leto
2005
8. način obveščanja uporabnikov storitev javne službe
9. načrtovane letne količine odloženih odpadkov
10. priloga 1: Situacija odlagališča
1.Časovni razpored in način sprejemanja ostankov
komunalnih odpadkov na odlagališče
Odlagališče je odprto od ponedeljka do petka od 7 ure do 15
ure, ob sredah do 17 ure in ob sobotah od 7 do 12 ure. Ob
praznikih odlagališče praviloma ni odprto. Izvajalec zbiranja in
odvoza komunalnih odpadkov mora plan odvoza med prazniki
pisno posredovati upravljavcu odlagališča sedem dni pred
prazniki. V izrednih razmerah obratuje odlagališče po potrebi
tudi izven običajnega odpiralnega časa, vendar na stroške
tistega subjekta, ki to zahteva.
2. Časovni razpored in način sprejemanja ostankov
nenevarnih odpadkov na odlagališče
Odlagališče je za sprejemanje nenevarnih odpadkov odprto
od ponedeljka do petka od 7 ure do 15 ure, ob sredah do
17 ure , ter v soboto od 7 do 12 ure. Odpadke je dovoljeno
dovažati v tem rednem delovnem času. Pred odlaganjem
morajo povzročitelji nenevarnih odpadkov pridobiti dovoljenje
– soglasje za odlaganje, ki se izda na osnovi predložene
dokumentacije.
3. Časovni razpored in način sprejemanja komunalnih
odpadkov fizičnih oseb na odlagališče
Odlagališče je odprto od ponedeljka do petka od 7 ure do 15
ure, ob sredah do 17 ure in ob sobotah od 7 do 12 ure. V
evidenco se vpiše ime in priimek osebe, naslov, vrsta in teža
odpadka, ki se odda v nameščene zbiralnike na sprejemnem
mestu na odlagališču. Občani občin Velenje, Šoštanj in

4. Opis postopkov vizuelnega pregleda odpadkov in opis
postopkov kontrolnih kemičnih analiz
Sprejem odpadkov se izvaja na sprejemnem mestu Odlagališča
nenevarnih in inertnih odpadkov Velenje . Sprejemno mesto
obsega:
·
·
·
·
·
·

avtomatski zapornici
tehtnico
video opremo za snemanje
začasna skladišča sekundarnih surovin
avtomatizirano pralnico
začasni zbirni center

Sprejem odpadkov izvajata dispečer odlagališča ali njegov
namestnik. Za odložitev odpadkov na odlagališče za nenevarne
in inertne odpadke mora lastnik odpadkov oziroma prevoznik
pridobiti soglasje in dovoljenje od upravljavca odlagališča.
Postopek za pridobitev dovoljenja je naslednji:
Odgovorni osebi pošlje vlogo za izdajo soglasja za odlaganje
s podatki o davčni številki, matični številki in šifri dejavnosti ter
navede vrste in količine odpadkov, za tekoče leto. Na osnovi
izjave o predvidenih količinah so priloga vlogi obrazec A in
B, ki ga izdela pooblaščenec za izdelavo ocene odpadka, če
količina odpadka preseže 500 kg v zaporednih štirih mesecih.
Če količina preseže 15 ton na leto mora povzročitelj predhodno
predložiti oceno odpadka, ki jo izdela tudi pooblaščenec za
izdelavo ocene odpadka. Če so količine manjše od 500 kg v
zaporednih štirih mesecih pa zadostuje izjava povzročitelja, da
ta količina ne bo presežena. Na osnovi te dokumentacije se
izda soglasje za odlaganje in sklene pogodba s povzročiteljem
odpadkov. Za odlaganje manjših enkratnih količin zadostuje
naročilnica pravne osebe.
Za sprejem in odložitev odpadkov na odlagališče za nenevarne
ali inertne odpadke mora lastnik odpadkov oziroma prevoznik
opraviti na sprejemnem mestu naslednji postopek:
1. Prevoznik odpadkov mora na sprejemnem mestu obvezno
ustaviti vozilo se identificirati in predati dokumentacijo o
odpadkih, (evidenčni list o ravnanju z odpadki obr.DZS 8,180)
ki jih prevaža.
2. Dokumentacijo pregleda odgovorna oseba na vstopu in,
če je ustrezna, gre vozilo na tehtanje.
3. Če glede na dokumentacijo ugotovi, da odpadke ni
dovoljeno odložiti, (če to izhaja iz ocene odpadkov, če
predpisana ocena odpadkov ni izdelana ali če bi medsebojni
vplivi z že odloženimi odpadki na odlagališču občutno povečali
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možnosti obremenjevanja okolja) odgovorna oseba zavrne
odložitev dostavljenih odpadkov. Voznik ne dobi dovoljenja za
vstop na odlagališče.
4. Ko se polno vozilo stehta dobi dovoljenje za vstop na
odlagališče. Odgovorna oseba izda ustna navodila kam naj
vozilo odpelje odpadke (slediti oznakam in signalizaciji) in
vozniku vrne dokumentacijo.
5. Na aktivnem odlagalnem polju vozilo na označenem
mestu ali na mestu, ki ga določi odgovorna oseba, strese
odpadke in preda dokumentacijo o odpadkih pomočniku
odgovorne osebe, to je varnostnik ali dispečer odlaganja,
ki opravlja vizualni pregled odpadkov in skrbi za promet na
aktivnem delu odlagališča.
6. Iztresene odpadke pred vnosom v telo odlagališča vizualno
pregleda pomočnik odgovorne osebe. Če ugotovi istovetnost
odpadkov z opisom na evidenčnem listu vrne vozniku ustrezno
označeno dokumentacijo, strojniku pa da dovoljenje za vnos
odpadkov v telo odlagališča.
7. V primeru, da je ugotovljeno, da odpadki niso istovetni z
navedbo v evidenčnem listu se zavrne odložitev dostavljenih
odpadkov. Če zavrnemo odložitev dostavljenih odpadkov
skladno z določbami 4., 5., 6. ali 7. točke 23. člena Pravilnika
o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS št. 5/2000) lahko imetniku
odpadkov dovolimo njihovo začasno skladiščenje na območju
odlagališča za obdobje največ štirih mesecev. Začetek
začasnega skladiščenja se vpiše v obratovalni dnevnik
odlagališča.
8. V primeru, da se zavrne odložitev dostavljenih odpadkov
zaradi neustreznih podatkov v predloženi oceni odpadkov ali
na podlagi 4. ali 6. točke 23. člena Pravilnika o odlaganju
odpadkov (Ur. l. RS št. 5/2000) ali jih imetnik vzame nazaj, mora
upravljavec odlagališča o tem obvestiti inšpektorat, pristojen
za varstvo okolja. Obvestilo mora poleg podatkov o imetniku
odpadkov vsebovati tudi podatke o osebi, ki je izdelala oceno
odpadkov.
9. Voznik odpelje vozilo iz aktivnega dela odlagališča,
ponovno zapelje na tehtnico, kjer se prazno vozilo stehta. V
evidenčni list se vpiše količina oddanih odpadkov, izpolni še
ostale rubrike podpiše in eno kopijo izroči vozniku.
10. V okviru pregleda se ugotovi tudi prisotnost koristnih
sekundarnih surovin med odpadki. Pravilnik o odlaganju
odpadkov predvideva odlaganje samo pred obdelanih
odpadkov. V pred obdelavo odpadkov spada tudi sortiranje
odpadkov, ki se na odlagališču izvaja s pomočjo delavcev,
zaposlenih preko programa javnih del. Delavci opravljajo dela
sortiranja odpadkov in ločevanja kosovnih odpadkov in lesa,
ki se začasno spravijo v začasno skladišče in se zmeljejo
pred končnim odlaganjem. Izločajo se še bela tehnika, papir,
akumulatorji, barvne kovine. V začasni zbirni center se
sprejemajo tudi odpadna motorna olja in embalaža onesnažena
z nevarnimi snovmi, zdravila, detergenti, računalniška oprema,
ter televizorji, ki jih odvaža podjetje PUP-Saubermacher, ki je
upravljavec začasnega zbirnega centra. Avtomobilske gume
lahko občani oddajo proti plačilu, saj avtomobilske gume
niso klasificirane kot komunalni odpadek. Avtomobilske gume
se oddajo podjetju Letnik-Saubermacher, ki je pridobil s
strani države koncesijo za izvajanje javne službe ravnanja z
izrabljenimi avtomobilskimi gumami.
Postopek vzorčenja in kontrolnih kemičnih analiz se izdeluje
v okviru programa obratovalnega monitoringa odlagališča.
Obratovalni monitoring znotraj Komunalnega podjetja izvaja
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služba KBT v sodelovanju z pooblaščenimi ustanovami.
Med obratovalni monitoring spada tudi vodenje evidence
povzročiteljev in njihovih predloženih ocen odpadkov za
odlaganje, ki bodo služile pooblaščencu za izvajanje kontrolnih
kemičnih analiz kot osnova za izbor odpadkov, ki bodo
podvrženi tem analizam. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.
l. RS št. 5/2000) v 16. členu in 27. členu opredeljuje količine in
pogoje za izvajanje kontrolne kemične analize
5. Opis opreme za prevzemanje, vzdrževanje in varovanje
odlagališča ter kompaktiranje odpadkov
Oprema odlagališča za prevzem odpadkov je video nadzor
sprejemnega mesta, ki dispečerju odlagališča omogoča
vizualni pregled odpadkov, računalnik s programsko opremo
za vodenje evidenc in baze podatkov za obračun storitve
odlaganja, cestna tehtnica s skupnim območjem tehtanja do 50
ton, zabojniki, ki tvorijo začasni zbirni center za fizične osebe,
avtomatizirana pralnica vozil, interno hidrantno omrežje, ki služi
za škropljenje odlagalnih polj za zaščito pred prašenjem in v
požarno varstvene namene, skupni sistem zbiranja zalednih in
izcednih vod, sistem odplinjevanja odlagališča z 29 med sabo
povezanimi sondami za zbiranje odlagališčnega plina, ki se na
koncu zaključi z napravo za sežig deponijskega plina.
Kompaktiranje in prekrivanje odlagalnih polj izvaja pogodbeni
izvajalec podjetje PUP d.d. s kompaktorjem, katerega teža je
24,5 t. Kompaktiranje se izvaja v skladu z določbami Poslovnika
odlagališča, PGD projektno dokumentacijo in navodili vodje
sektorja odlaganja odpadkov, ali dispečerja odlaganja.
V telo odlagališča se ne sme odložiti odpadke, ki jih po predpisih
na Odlagališču nenevarnih in inertnih odpadkov Velenje ni
dovoljeno odlagati. V primeru, ko dispečer odlaganja ugotovi,
da so pripeljani nevarni odpadki oziroma nedovoljeni odpadki,
mora o tem takoj obvestiti vodjo sektorja odlaganja odpadkov
in prekiniti s kompaktiranjem.
Odlaganje v aktivnem polju poteka na naslednji način :
·
vozilo iztrese odpadke na označen del aktivnega
odlagalnega polja in po iztresanju zapusti odlagalno polje,
·
strojnik s kompaktorjem razgrinja odpadke po celotni
dolžini aktivnega polja,
·
kompaktiranje se vrši po enakomernih slojih debeline do
100 cm,
·
na koncu delovnega dne mora biti celotno aktivno polje
skompaktirano,
Na cca. 50 m razmika se vgrajujejo sonde za razplinjevanje.
(Projekt začasnega razplinjevanja odlagališča Velenje št.
D0006 Ekoprojekt) Ko je etaža zaključena se sonde povežejo
v sistem za razplinjevanje odlagališčnega telesa.
Teren za odlaganje odpadkov mora biti vedno pripravljen v
naprej in obsegati istočasno izgradnjo obodnih nasipov, ter
izravnavo površine pred etapo v napredovanju.
Ko je aktivno odlagalno polje zapolnjeno, se prekrije z
ustreznim prekrivnim materialom debeline najmanj 0,2 m.
Okrog odlagališča je nameščena ograja. Pomembnejši objekti
kot so: Sprejemno mesto, začasna skladišča in zbirni center
je varovano z video nadzorom, ki omogoča 24 urni pregled
dogodkov na odlagališču.
Za varovanje skrbi pogodbeni partner Varnost Maribor, ki
v času obratovanja vrši vizualni pregled odpadkov, izven
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obratovalnega časa pa občasne preglede in preglede ob
sprožitvi alarma.
Varnostnik, ki se nahaja na odlagalnem polju je vezan na
delovni čas dispečerja. To pomeni da mora biti prisoten na
odlagališču med tednom od 7 do 15 ure, v sredah do 17, ter
ob sobotah do 12 ure. Varnostnik iztresene odpadke pred
vnosom v telo odlagališča vizualno pregleda. Če ugotovi
istovetnost odpadkov z opisom na evidenčnem listu vrne
vozniku podpisan evidenčni list, strojniku pa da nalog za
vnos odpadkov v odlagališče. V primeru ugotovitve, da so v
odpadkih še kosovni odpadki, ali odpadki ki se ne ujemajo
z podatki na evidenčnem listu to zapiše na evidenčni list ali
preko radijskih zvez obvesti dispečerja na sprejemnem mestu
o neustrezno izpolnjenem evidenčnem listu. Istočasno, da
nalogo prebiralcem odpadkov, da kosovne odpadke izločijo in
jih odložijo na ustrezno mesto.
Vzdrževanje in pregled odlagališča se redno vrši skladno
z zahtevami poslovnika in navodili za vzdrževanje, ki so jih
predložili dobavitelji opreme.
6. Opis izvajanja obratovalnega monitoringa
Monitoring odlagališča komunalnih odpadkov je sistem
nadzora, ki obsega:
· količinsko in kakovostno kontrolo odpadkov na
sprejemnem mestu,
· geodetska snemanja aktivnega in neaktivnega dela
odlagališča,
· meritve količin in vsebnosti izcednih voda,
· meritve količin in vsebnosti deponijskega plina,
· meteorološke meritve,
· meritve gladine in kvalitete podzemnih voda.

Izvajanje monitoringa odlagališča je stalna naloga upravljavca,
ki v tej zvezi vodi ustrezno dokumentacijo in izdeluje periodična
poročila. Poročila o stanju odlagališča posreduje upravljavec
vsakih 6 mesecev predstavnikom lastnikov odlagališča.
Dokumentacija v zvezi z izvajanjem monitoringa je del trajne
tehnične dokumentacije upravljavca odlagališča.

Opomba: Opis obratovalnega monitoringa je povzet po
Poslovniku za odlagališče nenevarnih in inertnih odpadkov, ter
po Programu monitoringa podzemnih voda, ki je bil potrjen v
letu 2004 in ga je izdelal ZZV Maribor v sodelovanju s podjetjem
IRGO Ljubljana.
Odgovornost za izvajanje monitoringa odlagališča (razen
vizualnih dnevnih pregledov in geodetskih meritev) je prevzela
služba KBT, katera je bila formirana v letu 2002 in deluje znotraj
Komunalnega podjetja.
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7. Opis in obseg vzdrževalnih in investicijskih del
za leto 2005
7.1. Redno vzdrževanje
Obseg rednega vzdrževanja zajema:
· Zbiranje in odvajanje meteornih zalednih in izcednih voda
· Vzdrževanje hortikulture odlagališča, dovozne ceste ter
deponije lesa
· Vzdrževanje naprav za zbiranje in sežiganje odlag. plina
· Vzdrževanje zbiralnika za izcedne vode
· Vzdrževanje tehničnega varovanja in videonadzora
· Vzdrževanje vremenske postaje
· Vzdrževanje pralnice vozil
V letu 2004 se je sistem zalednih in izcednih voda, prilagodili
zahtevam pravilnika o odlaganju odpadkov.
V prvi fazi so izvedli postavitev novega zbirnega jaška, ter
povezava z obstoječim razbremenilnikom, ki bo služil kot merilni
jašek za merjenje parametrov izcedne vode. Izcedna voda
iz merilnega jaška se bo gravitacijsko odvajala do črpališča
Ribiška koča, od tu pa na centralno čistilno napravo. Parametri
izcedne vode iz odlagališča ne presegajo mejnih vrednosti za
izpust onesnažene vode v kanalizacijo.
V drugi fazi se je izvedel prelivni cevovod, ki bo preko novega
jaška odvajal viške izcedne vode (v primeru izpada kanala
Ribiška koča, pa v celoti) v črpališče odpadnih vod Škale.
Za preprečevanje morebitnega pronicanja izcednih vod iz
deponijskega telesa proti jezeru se je položila globoka drenaža

vzdolž severnega dela deponije v dveh krakih, ki odvaja zbrano
izcedno vodo v dno zbirnega jaška.
Po izgradnji merilnega jeza v merilnem jašku se bo merila
količino izcedne vode, podatki o količini in pretoku pa se bodo
prenašali v nadzorni center.
Z vzdrževanjem hortikulture, košnjo in čiščenje grmovja okoli
ograje odlagališča, se zagotavlja dostopnost in požarna
varnost. Dovozne poti se vzdržujejo dnevno, ter se po potrebi
utrjujejo in ravnajo z nasipnim materialom. Deponija lesa je
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namenjena za zbiranje lesnih odpadkov, kateri se zmeljejo in
oddajo kot kurivo za toplarne.
Vzdrževanje ograje odlagališča je stalna naloga zaradi pogostih
poškodb ograje.
Vzdrževanje naprav za zbiranje in sežiganje odlagališčnega
plina obsega vzdrževanje napeljav plinovoda iz sond do
bakle za sežig plina. Bakla se vzdržuje skladno z navodili za
vzdrževanje, ki jih je predložil proizvajalec.
V sklopu vzdrževanja tehničnega nadzora dnevno kontrolirajo
prehodnost varnostnega sistema, ter po potrebi ovire med
posameznimi sektorji odstranijo.
7.2 Finančni program
Finančni program bo zajet v osnutku POSLOVNEGA PLANU
2005 KOMUNALNEGA PODJETJA , ki ga potrdi skupščina
lastnikov IN PREDVIDEVA 10 % dvig cen za odlaganje
odpadkov.
Največji vpliv na dvig cen odlaganja odpadkov imajo storitve
za izvajanje ekološkega monitoringa, kot so: monitoring
izcednih voda, podzemnih voda, emisij deponijskega plina in
vplivov odlagališča na bližnjo okolico. Pomemben dejavnik, ki
vpliva na dvig cene je tudi strošek zavarovanja in varovanja
objektov (varovanje je pomembno zaradi tega, ker se vrednost
odlagališča povečuje z vlaganjem v infrastrukturo) in stroški
izplačevanja ekoloških rent.
7.3 Investicijska dela
Tabela:

Za potrebe obratovanja v letu 2005 je potrebno realizirati
naslednje naložbe ki so predstavljene v zgornji tabeli.
LP 14.1.2 Vozilo, ki je v souporabi sektorja odlaganje odpadkov
je staro 10 let. Stroški vzdrževanja so iz leta v leto višji, zato je
potrebno vozilo nadomestiti z novim.
LP 14.2.1 Ker Komunalno podjetje Velenje do sedaj ni bil
lastnik vseh zemljišč na katerem se odvija dejavnost odlaganja
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odpadkov smo pristopili v letu 2003 k podpisu pogodbe o
odkupu zemljišča, katerega lastnik je bila Kmetijska zadruga
Šaleška dolina. V ta namen je bila dne 5.8.2003 podpisana
pogodba o nakupu zemljišč z kmetijsko zadrugo, ter lastniki:
Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob
Paki in Komunalnim podjetjem Velenje. Kupnina bo plačana v
roku treh let, zato so se za odkup zemljišč v letu 2005 namenila
sredstva v višini 11,7 mio Sit.
LP 14.2.2 Zaradi zahtev, ki jih nalaga pravilnik o odlaganju
odpadkov, ter bližnjih naseljenih delov, je potrebno okoli
odlagališča vzpostaviti naravno pregrado iz visokoraslih
dreves, ki bodo delno omilila vplive odlagališča na okolico.
Pogoj za zasaditev zelene pregrade je odstranitev objektov
rejcev malih živali.
LP 14.2.3 Zaradi zaključevanja odlaganja odpadkov na
aktivnem delu odlagališča, ter doseganja projektirane višine, je
potrebno opažne plinske sonde nadomestiti z PEHD sondami
in jih povezati v sistem za odplinjevanje, ter tako zmanjšati
vplive na okolje zaradi deponijskega plina.
LP 14.2.4 Sistem za odplinjevanja je bil v letu 2003 zgrajen
in povezan na napravo za sežig plina, tako da je doseženo
odplinjevanje po celem odlagališču. Struktura deponijskega
plina se spreminja zato je potrebno sistem še dodatno
optimizirati. Na delu odlagališča, ki je že prekrit, tako kot
zahteva pravilnik o odlaganju odpadkov, se je vsebnost CH4
iz 40% povzpela na 47%. Če hočemo učinek odsesavanja
deponijskega plina še izboljšati, je potrebno sistem optimizirati
z regulacijo posameznih vej.
LP 14.2.5 Na lokaciji odlagališča je v preteklih letih dograjen
sistem za spremljanje obratovalnih parametrov. Obstoječa
oprema ne omogoča prenosa vseh podatkov, ki jih trenutno
beležijo na sistemu, ki je lociran na odlagališču odpadkov, zato
je potrebno obstoječo opremo nadomestiti z zmogljivejšo.
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LP 14.2.6 V dovoljenju za odlaganje bo določeno, koliko časa
po zaprtju odlagališča bo še potrebno izvajati obratovalni
monitoring. Prav tako bo v dovoljenju določeno, na kakšen
način in pod kakšnimi pogoji se bo lahko pristopilo k zapiranju
odlagališča. Na osnovi dovoljenja, bo potrebno izdelati
projektno dokumentacijo v kateri bodo upoštevane vse zahteve
Pravilnika o odlaganju odpadkov Ur. l. št. 5/2000.
LP 14.2.7 Za investicije iz naslova taks je potrebno zagotoviti
nadzor in inženiring ter koordinacijo.
8. Način obveščanja uporabnikov storitev javne službe
Način obveščanja uporabnikov storitev odlaganja odpadkov se
izvaja z dopisi, ki se pošiljajo skupaj z računi. Obvestila so tudi
na domači strani www.kp-velenje.si.
Javnost se obvešča tudi z obvestili v lokalnem tedniku Naš čas
ter na lokalnem kabelskem omrežju.
9. Načrtovane letne količine odloženih odpadkov
V tabeli 1, so podatki o planiranih količinah odpadkov za
leto 2005, ki je bila določena na osnovi mesečnih količin
jan-avgust 2004. Posebna problematika je pridobivanje
podatkov od povzročiteljev odpadkov, ki običajno začnejo o
odpadku razmišljati v trenutku, ko se odpadek pojavi in zaradi
prostorskih in varnostnih faktorjev pritiskajo na izvajanje
takojšnjega odlaganja odpadkov. V preteklem letu so na KPV
vložili veliko naporov, da so od povzročiteljev pridobili ocene
odpadkov. Preden povzročitelj odloži odpadke mora izpolniti
vse zahteve iz Pravilnika o odlaganju odpadkov. Izjemoma se
odlaganje dovoli po pisni izjavi izvajalca ocene odpadkov, da
je ocena za povzročitelja odpadkov že bila naročena in da bo
dostavljena v najkrajšem možnem času.

Tabela 1
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Za leto 2005 je predvideno zbiranje in oddaja sekundarnih surovin, ki so prikazane v tabeli 2:
Tabela 2

V zgornji tabeli so prikazane izločene sekundarne surovine,
katere se bodo izločile iz odpadkov, ki so pripeljani na
odlagališče. Z sortiranjem odpadkov in z rednim izločanjem
se prihrani deponijski prostor, hkrati pa se doseže večja
stisljivost in kompaktnost deponijskega telesa. Zgoraj našteti
odpadki se oddajo pooblaščenim zbiralcem, razen kosovni
odpadki, ki se zmeljejo, izločijo vsi kovinski elementi in šele
nato odložijo na odlagališču.
Z izgradnjo zbirnega centra so se količine odloženih frakcij
na odlagališče zmanjšale. Z oddajo zmletih lesnih odpadkov
se je prilagodilo Pravilniku o odlaganju odpadkov, ki zahteva,
da se količine biorazgradljivih odpadkov zmanjšujejo. S tem
se znatno pripomore k zmanjševanju nastajanja toplogrednih
plinov.
Priloge: V prilogi 1 je situacija odlagališča v kateri so prikazana
odlagalna polja, ki so se zapolnila v letošnjem letu, trenutno
aktivno polje in polja, ki so še predvidena za odlaganje v letu
2005.
10. Priloga 1 (desno):

Številka: 352-01-0054/2004-230
Številka:
Datum:
03.352-01-0054/2004-230
12. 2004
Datum:
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) in 42. in 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 6/99) je Svet Mestne občine Velenje na 18. seji dne 30. 11. 2004 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
SVETA MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2005
I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2005 je naslednji:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 38 / Številka 20-2004

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

3. december 2004

3. december 2004

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 20-2004 / stran 39

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 40 / Številka 20-2004

PO POTREBI OZIROMA OSTALO:

• Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov,
čistopisi prostorskih aktov
• Prostorski red Mestne občine Velenje
• Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov
• Razvojni program Mestne občine Velenje,razvojni
programi posameznih področij
• Pravilniki o finančnih intervencijah
• Poročila Nadzornega odbora MOV
• Poročila o naravnih nesrečah
• Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju
• Sklepi o pridobitvi, prodaji ali zamenjavi nepremičnin ter
sklepi o izbrisu nepremičnin v splošni rabi
• Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov
• Poročila javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina, poročila
drugih organizacij v Mestni občini Velenje
(PP Velenje, …) ter poročila delovnih teles občine
(SPV,…)

II
Seje sveta bi predvidoma potekale ob torkih ob 8.00 uri
dopoldan v sejni dvorani Mestne občine Velenje:
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Župan Mestne občine Velenje izdaja na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) naslednji

SKLEP
o javni razgrnitvi
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za centralne predele
mesta Velenje
I.
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o UREDITVENEM NAČRTU ZA CENTRALNE
PREDELE MESTA VELENJE (Uradni vestnik Občine Velenje
št. 7/93, 4/94 in 11/94 ter Uradni vestnik Mestne občine Velenje
št. 4/97, 4/99, 9/99 in 2/01).
II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje.
Javna razgrnitev bo trajala 15 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje (skrajšan
postopek).
III.
V času javne razgrnitve ni predvidene javne obravnave odloka
(skrajšan postopek).
IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane z vsebino
predlaganega odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali
dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani na
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in prostor
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.
Številka: 012-0018/98-300
Datum: 29. 11. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

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

Številka: 032-01-0001/2004-150
Datum: 03. 12. 2004

Župan Mestne občine Velenje izdaja na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) naslednji

SKLEP
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH

o javni razgrnitvi
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za dele mesta Velenje
I.
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DELE
MESTA VELENJE z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1,
M4/1, M4/3, M4/4, M4/5a, M4/5b, M4/5c, M4/7, O4/1, O4/2,
O4/3, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6,
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P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2,
S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c (Uradni vestnik Občine
Velenje št. 12/93 ter Uradni vestnik Mestne občine Velenje št.
9/96, 10/97, 2/98, 6/99, 11/01 in 6/02; v nadaljevanju - odlok
o PUP).
II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in
v prostorih krajevne skupnosti Staro Velenje. Javna razgrnitev
bo trajala 30 dni. Javna razgrnitev se začne 8 dan od objave
tega sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne
občine Velenje, skupaj s Krajevno skupnostjo Staro Velenje
organiziral javno razpravo osnutka odloka o PUP. Datum in
mesto javne razprave bosta določena naknadno. O tem bodo
občani obveščeni preko medijev javnega obveščanja in na
krajevno običajen način.
IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane z vsebino
predlaganega osnutka odloka in pridobiti k njemu pripombe,
mnenja ali dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani na
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in prostor
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.
Številka: 012-0005/99-300
Datum: 29. 11. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Župan Mestne občine Velenje izdaja na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) naslednji

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta “Stara vas - sever”
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IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane z vsebino
predlaganega osnutka lokacijskega načrta in pridobiti k njemu
pripombe, mnenja ali dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani na
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in prostor
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.
Številka: 350-03-0003/03-300
Datum: 29. 11. 2004
ŽUPAN Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s. r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list, RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in
79/2003) na 23. seji dne 29. 11. 2004 sprejela naslednje

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a - ice) Poklicne in
tehniške šole za storitvene dejavnosti
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidat (a
– ke):
- Mateja Klemenčič, univ. dipl. inž. geologije, roj. 23. 01.
1956, stanujoča Jenkova 25, Velenje
za ravnatelj (a – ice) Poklicne in tehniške šole za storitvene
dejavnosti.
II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.
Številka: 103-01 - 0005/2004-289
Datum: 29. 11. 2004
Predsednik komisije
Bojan ŠKARJA, s. r.

I.
Javno se razgrne osnutek LOKACIJSKEGA NAČRTA “STARA
VAS – sever” (projektant: Studio Perspektiva, Uroš REITER
univ. dipl. inž. arh., s. p., številka projekta 09/2004 LN).
II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in
v prostorih krajevne skupnosti Stara vas. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni. Javna razgrnitev se začne 8 dan od objave tega
sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne
občine Velenje, skupaj s Krajevno skupnostjo Stara vas
organiziral javno razpravo osnutka lokacijskega načrta. Datum
in mesto javne razprave bosta določena naknadno. O tem
bodo občani obveščeni preko medijev javnega obveščanja in
na krajevno običajen način.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list, RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in
79/2003) na 23. seji dne 29. 11. 2004 sprejela naslednje

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a - ice) Višje
strokovne šole
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidat (a
– ke):
- mag. Milan Meža, univ. dipl. inž. elektrotehnike, roj. 25.
01. 1950, stanujoč Ljubljanska cesta 25 A, Velenje
za ravnatelj (a – ice) Višje strokovne šole.
II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.
Številka: 103-01 - 0005/2004-289
Datum: 29. 11. 2004
Predsednik komisije
Bojan ŠKARJA, s. r.

Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 6/99) izdajam naslednji

POPRAVEK
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje
za leto 2004
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2004,
objavljenem v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št.
14a/2003 z dne 28.11.2003, se v 2. členu zneski prihodkov in
odhodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov pravilno glasijo:
» I. Prihodki – 6.551.343.000 SIT;
II. Odhodki – 7.294.732.000 SIT.«

Številka: 403-02-02/2003-441
Datum: 30. 11. 2004
Direktorica občinske uprave
Mestne občine Velenje
Andreja Katič, univ. dipl. prav., s. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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