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Številka: 27/20101. december 2010

Ur. vestnik št.27/10

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

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

 

1.    SKLEP o potrditvi mandata članoma Sveta Mestne občine Velenje
2.    UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Nadzornega odbora 
3.    SKLEP o izvzemu dela nepremičnine v k. o. Bevče  iz javnega dobra 
4.    SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra 
5.    SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra 
6.    SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 

mestne občine Velenje za leto 2010
7.    SKLEP o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje
8.     ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev    

Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. 
9.    ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Velenje
10.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 

posebnega pomena v Mestni občini Velenje
11.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

01, krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)
12.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

02; krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
13.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

03; krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
14.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske 

celote 04
15.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
16.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 

06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
17.    ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod (razširitev)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. a člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 in 22/08) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 -
UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 2010 sprejel 

SKLEP
o potrditvi mandata članoma občinskega sveta

I.
Svet Mestne občine Velenje potrdi mandat članoma sveta 
Bojanu Vohu in Dimitriju Amonu.

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

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 -UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji 
sveta, dne 30. 11. 2010 sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata članici Nadzornega 

odbora Mestne občine Velenje
I.

Ugotovi se prenehanje mandata članici Nadzornega odbora 
Mestne občine Velenje Barbari-Valeriji Tori.

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006 
- UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 2010 sprejel 

SKLEP
o izvzemu dela nepremičnine v k. o. Bevče  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parcela 531/4, neplodno, 1297 m2, k.o. 955 Bevče, v približni 
izmeri 300 m2, ki je vpisana v vl. št. 199, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0135/2005-281
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz 

javnega dobra 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 683/4, pot, v izmeri 1449 m2, k.o. Paški Kozjak, iz 
javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0022/2010-288
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 
79/09 in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 
11. 2010 sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. Paški Kozjak 

iz javnega dobra 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parcela 683/8, pot, v izmeri 113 m2, parcela 683/9, pot, v izmeri 
136 m2,  parcela 683/11, pot, v izmeri 16 m2,  parcela 683/12, 
pot, v izmeri 28 m2, vse k.o. Paški Kozjak, iz javnega dobra.

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

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

Številka: 465-05-0020/2010-288
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 
30. 11. 2010 sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje 

za leto 2010
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 4/10, 6/10, 10/10 in 12/10; v 
nadaljevanju Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa 
tako, da se glasi:
»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2010 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 10.659.113,56 
EUR.«

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  460-02-0003/2006-281
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS št. 12/1991),  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 7/1993), Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 1/1997, 7/1997, 4/1999, 7/2007 in 18/2009) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 
in 18/2008) na svoji  3. seji sveta, dne 30. 11. 2010 sprejel 

SKLEP
o izdaji soglasja k Spremembam in 

dopolnitvam Statuta 
Javnega zavoda Lekarne Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje, ki jih je 
sprejel svet zavoda Lekarne Velenje na 5. seji dne 24.5.2010.

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

Številka: 110-01-08/2004-10-560
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09 
in 51/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji  3. seji sveta, dne 30. 11. 2010, 
Svet Občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj 
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00 na svoji_____seji dne_____in 
Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 7. člena Statuta Občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4-1/99) na svoji _____seji  dne______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa  
Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja 

Velenje, d. o. o.
1. člen

V odloku o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev 
Komunalnega podjetja Velenje,  d. o. o. (Uradni vestnik MO 
Velenje , št. 04/07) se tretji odstavek 5. člena spremeni tako, 
da se glasi: 
Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z 
večino glasov. Soglasno pa odloča o  sprejemu letnih poslovnih 
poročil, zaključnih računov javnega podjetja, o potrjevanju cen 
oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, o soglasju v primeru 
odtujitve nepremičnega premoženja ter o dolgoročnem 
zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja. V kolikor 
posamezni župan ne potrdi predlagane odločitve v konkretni 
zadevi, katero potrjujeta dva župana, ki imata skupaj večino 
glasov in se zaradi te odločitve povzroča škoda, je za evidentno 

izgubo prihodka odgovorna tista občina, katere župan ni potrdil 
sprememb, in se ta izguba pokrije iz proračuna te občine. 

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih 
glasil občin ustanoviteljic.

Številka: 015-02-0001/2007-286 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 20. in 22. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 36/2000-ZPDZC in 
127/2006-ZJZP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 
26/2007 in 18/2008) na svoji  3. seji sveta, dne 30. 11. 2010 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/1996, 
2/2003 in 6/2008)  se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, 
da se med dejavnosti, ki jih opravlja Mladinski center Velenje, 
dodata dve novi dejavnosti:
- I/55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča ter
- I/55.900 dejavnost študentskih in dijaških domov.

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

Številka: 015-02-0008/2010-550
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009 
in 36/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in  18/2008) na svoji  3. seji sveta, dne 30. 
11. 2010 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ureditvi in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1) se  4.f. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se 
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno 
(modre cone) so: 
- prvi abonma (za cone A, B in C), za katerega se plača letni 

pavšal v višini 8 €. 
- drugi abonma (za cone A, B in C) za katerega se plača 

letni  pavšal v višini 30 €. 
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 
4 €. 
Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje 
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso 
upravičeni do prvega abonmaja za parkiranje na zunanjih 
parkiriščih.

(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle 
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine 
obvezno (modre cone), v upravljanje občini. 
Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 30 €. 
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 
4 €. 

(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega 
leta, njena cena pa znaša 250 €. V primeru, da število prodanih 
letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja letnih kart ustavi.

(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je 
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec, 
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih 
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja mesečnih kart ustavi.«

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

Številka: 015-02-0007/2010                                                        
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 01, Krajevna skupnost 

Vinska gora (PUP 01)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna 
skupnost Vinska gora, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 04/10-UPB2 (v nadaljevanju 
besedila kratko: odlok o PUP 01).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 01 se na koncu člena besedilo 
»aprila 2005« črta in se nadomesti z besedilom »novembra 
2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 01 se za prvim odstavkom doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Sestavni del odloka o PUP 01 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V celoti se črta 3. člen odloka o PUP 01 in se nadomesti z 
novim 3. členom, ki se glasi:
 
»Meja planske celote 01, ki jo obravnava odlok o PUP 01 je 
določena v odloku o SDPS MOV. Meja je prikazana tudi na 
kartografski dokumentaciji, ki je sestavni del odloka o PUP 01 
iz prvega odstavka 1. člena tega odloka.«

4. člen
V 14. členu odloka o PUP 01 se v deveti alineji na koncu doda 
stavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

5. člen
V 19. členu odloka o PUP 01 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0002/2002-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 02; Krajevni skupnosti 

Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02), ki je bil 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 06/10-
UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 02).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta drugi odstavek 
in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

(2) V 1. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta tretji odstavek. 
Četrti odstavek postane tretji.

(3) V 1. členu odloka o PUP 02 se v novem tretjem odstavku 
na koncu besedilo »avgusta 2009« črta in se nadomesti z 
besedilom »oktobra 2010«. 

3. člen
V 5. členu odloka o PUP 02 se za številko projekta 350-
03-0004/2001-300/KD besedilo »avgusta 2009« črta in se 
nadomesti z besedilom »oktobra 2010«. 

4. člen
V 11. členu odloka o PUP 02 se v deveti alineji na koncu doda 

stavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

5. člen
V 39. členu odloka o PUP 02 se črta deseti (10) odstavek in se 
nadomesti z novim desetim odstavkom, ki se glasi:
»Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke. Kjer geološke 
razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje teh vod v 
ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0004/2001-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 03; Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), ki je 
bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 
06/10-UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 
03).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 03 se na koncu prvega odstavka 
letnica »2009« črta in se nadomesti z novo letnico »2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 03 se v celoti črta drugi odstavek 
in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 03 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter 
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družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in 
sprememb in dopolnitev planskih aktov dela Občine Žalec za 
območje mestne občine Velenje – dopolnjen 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 9. členu odloka o PUP 03 se v deseti alineji na koncu doda 
stavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

4. člen
V 51. členu odloka o PUP 01 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
prvega poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na 
koncu doda stavek, ki se glasi:
»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0005/2001-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI 

PROSTOR PLANSKE CELOTE 04
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, ki je 
bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 
10/10-UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP se na koncu prvega odstavka 
letnica »2009« črta in se nadomesti z novo letnico »2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP se v celoti črta drugi odstavek in se 
nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija 

iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za 
obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 7. členu odloka o PUP se v prvem odstavku (1), deveti alineji 
prvega odstavka (1) na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

4. člen
V 8. členu odloka o PUP se črta deveti (9) odstavek in se 
nadomesti z novim devetim odstavkom, ki se glasi:
»Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke. Kjer geološke 
razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje teh vod v 
ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0007/2001-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, 
Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 

Tajna (PUP 05)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 
05), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje, št. 10/10-UPB2 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok 
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o PUP 05).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 05 se na koncu prvega odstavka 
mesec in leto »novembra 2009« črtata in se nadomestita z 
novima »oktober 2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 05 se v celoti črta drugi odstavek 
in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 05 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 25. členu odloka o PUP 05 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
prvega poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na 
koncu doda stavek, ki se glasi:
»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0006/2001-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, dne 30. 11. 
2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 06; naselje Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze 

(PUP 06)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje 
Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), 
ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
št. 10/10-UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 
06).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 06 se na koncu prvega odstavka 
mesec in leto »novembra 2009« črtata in se nadomestita z 
novima »oktober 2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 06 se v celoti črta drugi odstavek 
in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 
»Sestavni del odloka o PUP 06 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 21. členu odloka o PUP 06 se v četrtem (4) odstavku na 
koncu doda naslednji stavek, ki se glasi:
»Gradnja pomožnih kmetijskih objektov, ki služijo za namene 
kmetijske dejavnosti je dopustna tudi na kmetijskih zemljiščih, 
če si investitor predhodno pridobi soglasje pristojne Kmetijske 
svetovalne službe in pristojnega urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

4. člen
V 25. členu odloka o PUP 06 se v osmem (8) odstavku prvega 
poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na koncu doda 
stavek, ki se glasi:
»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0003/2001-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-
ZUPUDPP) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 3. seji sveta, 
dne 30. 11. 2010 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 
GORICO - VZHOD (RAZŠIRITEV)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ZAZIDALNEM 
NAČRTU ZA GORICO - VZHOD (razširitev), ki je bil objavljen 
v Uradnem vestniku občine Velenje št. 8/91 in 6/09 (v 
nadaljevanju besedila  kratko: odlok o ZN).
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2. člen
2. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 2. 
členom, ki se glasi:
»Del območja urejanja z oznako S4/24 za katerega je izdelan 
zazidalni načrt, je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana 
Mestne občine Velenje (Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za 
obdobje 1986 -2000, dopolnjen 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, 2004 in 2009 – Odlok 
je objavljen v Uradnem listu RS št. 21/90, 34/92, za dele bivše 
občine Žalec, v Uradnem vestniku občine Velenje št. 17/88 
in v Uradnem vestniku MOV št. 7/01, 13/04, 17/10, 21/10) 
namenjeno stanovanjski gradnji.«

3. člen
3. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 3. 
členom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt je izdelan z namenom, da se omogoči 
gradnja osmih enodružinskih stanovanjskih hiš s pripadajočo 
komunalno infrastrukturo.«

4. člen
V 7. členu odloka o ZN se v celoti črta prva alineja in se 
nadomesti z novo prvo alinejo, ki se glasi:
»- Prvi sklop predvidene gradnje obravnava dve parceli, kjer 
sta predvidena objekta št. 1 in št. 2. Objekta stojita samostojno, 
severno in južno od predvidene ceste, ki predstavlja podaljšek 
Sončne poti. Objekta predstavljata smiselni zaključek prvega 
dela zazidave ZN Gorica – vzhod.«

5. člen
11. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 
11. členom, ki se glasi:
»Pogoji za ureditev zelenih površin:
-   v celoti se naj ohrani gozd in gozdni rob na severnem delu 

ZN;
-   oporni zidovi na območju ZN se naj ozelenijo z grmovnicami 

ali popenjalkami;
-   predvidena pešpot se mora obsaditi z grmovnicami in 

avtohtonim drevjem;
-   posamezne gradbene parcele se lahko ločijo z živico.« 

6. člen
V 12. členu odloka o ZN se v drugem poglavju z naslovom 
»12.2. Kanalizacija« v celoti črta prvi stavek in se nadomesti z 
novim prvim stavkom, ki se glasi:
 »Zasnova javne kanalizacije na obravnavanem območju je 
mešanega sistema.«

7. člen
V celoti se črta 16. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 
16. členom, ki se glasi:
» Etapnost izvajanja načrta:
Etapnost izvajanja ZN ni posebej predpisana. Priporoča se v 
prvi etapi izgradnja vse komunalne infrastrukture, še posebej 
dovozne ceste, ki je podaljšek  Sončne poti. Sama zasnova 
ZN dopušča, da se objekta št. 1 in št. 2 gradita kot samostojni 
etapi izvedbe ZN. Priporoča se gradnja stanovanjskih objektov 
- dvojčkov (objekti št. 3,4,5,6,7 in 8) v eni etapi.
Izgradnja pešpoti s stopniščem ni pogoj za gradnjo posameznih 
stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture.«

8. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o ZN.

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

Številka: 350-03-0003/2008-300 
Datum:   30. 11. 2010

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.
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