
ISSN 1318-1327

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

21. junij 2012 Številka: 11/2012

Ur. vestnik št. 11/12

1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2011
2. SKLEP o uvrstitvi projekta »Prenova mestnega središče Velenja« v NRP Mestne občine Velenje  

za obdobje 2012 - 2015
3. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2012
4. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/2013
5. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 

2012/13
6. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2012/13
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem  

Mestne občine Velenje
8. ČISTOPIS Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
9. ODLOK o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje 
10. ODLOK Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju
11. ODLOK  o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 

04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
12. SKLEP o sprejemu Programa gospodarske javne službe obdelave in odstranjevanja odpadkov z 

območja Mestne občine Velenje v letu 2012

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
13. SKLEP o sprejetju dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Šmartno ob Paki za leto 2012
14. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
15. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
16. SKLEP o izvzemu iz javnega dobra
17. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
18. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Sonček Šmartno ob Paki 

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)



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE



21. junij 2012 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 11-2012 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena  Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in 93. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,  30/02, 56/02- ZJU, 
110/02- ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,  109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 
110/11) na 14. seji dne 19. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2011
I.

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2011 znaša po knjigovodskih izkazih 172.749.542 
EUR.

III.
Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je 
sestavni del tega sklepa.

IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-0003/2012
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 29/10, 23/11 in 6/12) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 14. seji dne 19. 6. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
o uvrstitvi projekta Prenova mestnega središča 

Velenja – projekt Promenada v NRP Mestne 
občine Velenje za obdobje 2012-2015  

1. člen
V Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za 
obdobje 2012-2015, ki je sestavni del Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 29/10, 23/11 in 6/12) se v nosilni podprogram 13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest uvrsti 
projekt 402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenja: v 
višini 80.000 EUR za leto 2012, v višini 950.000 EUR za leto 
2013 in v višini 970.000 EUR za leto 2014.

Vir financiranja so:
-  za leto 2012: proračunski viri - lastna sredstva v višini 

80.000 EUR;
-  za leto 2013: proračunski viri - lastna sredstva v višini 

250.000 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega 
proračuna v višini 700.000 EUR;

-  za leto 2014: proračunski viri - lastna sredstva v višini 
127.439 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega 
proračuna v višini 842.561 EUR.

V letu 2012 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo 
iz projekta 402-1302-031 Šaleška cesta, postavka 40213146 
Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje v višini 80.000 
EUR.

V letu 2013 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo 
iz projekta 402-1302-031 Šaleška cesta, postavka 40213146 
Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje v višini 250.000 
EUR.

V letu 2014 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz 
projekta 405-0703-055 Vzdrževanje gasilskih domov, postavka  
40507012 Vzdrževanje gasilskih domov v višini 127.439 EUR.

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

Številka: 403-05-0001/2012
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 11. člena Odloka o 
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07) na 
svoji 14. seji dne 19. 6. 2012 sprejel 

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2012
I. 

Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2012 
naslednja priznanja: 

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: KULTURNO DRUŠTVO 
GLEDALIŠČE VELENJE, KRISTINA KOVAČ in ROKOMETNI 
KLUB GORENJE VELENJE.    

KULTURNO DRUŠTVO GLEDALIŠČE VELENJE
Gledališko ustvarjanje ima v Velenju dolgo in bogato tradicijo. 
Glavni in osrednji nosilec le-te je Kulturno društvo Gledališče 
Velenje, ki v letu 2012 praznuje 50. obletnico delovanja. 
Kulturno društvo Gledališče Velenje je naslednik Mladinskega 
odra, ki je bil ustanovljen leta 1962 po prenehanju delovanja 
gledališke skupine »Amatersko gledališče Velenje« pri DPD 
»Svoboda« Velenje. Takratno predstavo »Miklova Zala« v 
režiji Rudija Hrovata in ob pomoči gledaliških zanesenjakov, 
predvsem Milana Lukmana in Eda Laznika, štejemo za prvo v 
ustvarjanju nove generacije gledališčnikov. 
V letih delovanja je gledališče pripravilo 61 gledaliških premier 
in več kot 500 ponovitev. V vseh gledaliških predstavah je 
nastopilo več kot 300 igralcev, predstave pa si je ogledalo več 
kot 70 tisoč obiskovalcev. 
Gledališče Velenje je bilo kar sedemkrat izbrano za nastop na 
osrednjem gledališkem dogodku ljubiteljski gledaliških skupin 
– Linhartovem srečanju, ki ga organizira Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti in katerega začetek sega prav 
v Velenje, v leto 1958.
Kulturno društvo Gledališče Velenje je s svojimi predstavami 
sodelovalo na območnih in regijskih gledaliških srečanjih 
odraslih gledaliških skupin in pomembnejših srečanjih v tujini 
– Praga, Erfurth, Prizren, Katowice. Poleg gledališke dejavnosti 
so člani društva pripravljali in izvajali številne prireditve in 
proslave na občinskem in državnem nivoju.
S svojim dolgoletnim in uspešnim delovanjem je društvo 
prispevalo k ugledu in prepoznavnosti Mestne občine Velenje 
doma in v tujini.   

KRISTINA KOVAČ
Sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje 
Kristina Kovač je v 26 letih vodenja zveze veliko naredila za 
njeno prepoznavnost, zlasti pa je s svojim delom in poslanstvom 
številne otroke, starše in širšo skupnost  motivirala s številnimi 
projekti in dejavnostmi. V svoje delo je ves čas vnašala aktivne 
metode dela. Bila je pobudnica številnih delavnic, kjer so otroci 
uživali, ustvarjali, se družili in zabavali. V delavnice je povabila 
tudi starše, da so skupaj z otroki preživljali voden prosti čas. 
Redno je spremljala novosti na področju dela z mladimi doma 
in v tujini in te novosti prenašala na številne animatorje. 
Na njeno pobudo je bil ustanovljen pred 14 leti Klub mladi za 
mlade, ki danes vključuje okoli 90 članov - prostovoljcev, ki se 
redno izobražujejo in pridobljeno znanje prenašajo na mlajše. 
Ena od najdaljših dejavnosti Zveze prijateljev mladine Slovenije 
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so predšolske in šolske kolonije. Bivanje v kolonijah je po 
zaslugi gospe Kristine za otroke in mladostnike Šaleške 
doline drugačno od ostalih, saj poleg učenja plavanja, kopanja 
in druženja, otroci skupaj z vzgojitelji veliko časa preživijo v 
raznovrstnih delavnicah, ki jih izberejo sami. Da resnično uživajo 
ves čas odsotnosti od doma dokazuje dejstvo, da številni otroci 
del svojih počitniških dni več let preživijo v Savudriji ali Poreču. 
Z novimi materiali, z novimi oblikami dela, z novimi kulturnimi 
programi in improvizacijami različnih dogodkov navdušujejo 
poleg otrok tudi vzgojitelje iz drugih mest, da skupaj le-te tudi 
izvedejo. Njeno poslanstvo v kolonijah ni samo pedagoško 
vodenje, je povezovanje vseh v veliko družino, ki skupaj 
ustvarja, uživa in se veseli rezultatov dela.
Na pobudo Kristine Kovač se je projektu bralna značka v 
osnovni šoli pridružila še predšolska bralna značka. Nad 
projektom so navdušeni starši, vzgojiteljice in otroci.
Bila je pobudnica za ustanovitev TOM telefona v Velenju, 
Telefona otrok in mladostnikov, ki deluje že 22. leto. Pri njem je 
vsa leta aktivna tudi sama, skrbi za izobraževanje prostovoljcev 
– svetovalcev, ki sodelujejo pri telefonu, zanje organizira 
strokovne ekskurzije in redne supervizije.
Veseli december je ena od najzahtevnejših akcij, ki se je 
v Šaleški dolini ohranila in omogočila, da predšolski otroci 
doživijo obisk dedka Mraza, ki jih obdari z lutkovno predstavo, 
knjigo domačega avtorja  in sladkim presenečenjem. 
Kristina Kovač je ena izmed ustanoviteljic Pikinega festivala 
Velenje in v organizacijskem odboru sodeluje vse od začetka. 
Mladi animatorji pod njenim vodstvom pridobijo ustrezno znanje 
in napotke za enotedensko vodenje delavnic po programu 
Pikinega festivala. Njeno odgovorno delo z mladimi animatorji 
se kaže v zadovoljstvu vseh obiskovalcev Pikinih delavnic.  
Z osnovnimi šolami in vrtci v Šaleški dolini vzpodbuja in 
vodi številne projekte, med njimi: Otroški parlament (22  
let), Evropa v šoli (13. natečaj), Zeleni nahrbtnik (7 let), 
Raziskovalna dejavnost mladih zgodovinarjev. Je tudi regijski 
koordinator pri programih Otroški parlament in Evropa v šoli. 
V času počitnic in prostih dni so za otroke Šaleške doline, ki 
imajo starše v službah, organizirane številne dejavnosti: Sončno 
mesto na Golteh,  Otroško mesto Vila Mojca,  Spletna kavarna 
Vila Mojca, izleti po domovini in tujini … Zato, da so starši 
pravočasno obveščeni, da so programi delno sofinancirani, da 
delavnice vodijo usposobljeni animatorji, je njena zasluga.
Ponovno je obudila Šolo za starše – brezplačna srečanja 
staršev, ki potekajo na temo »Otroci so naše največje 
bogastvo«, kjer lahko starši poslušajo kvalitetne slovenske 
strokovnjake ter izmenjajo svoje izkušnje in poglede, ki so 
vezani na vzgojo in edukacijo otrok in mladostnikov.
Bila je pobudnica okoljevarstvenih projektov v osnovni šoli. Tako 
so v sodelovanju z Ericom – Inštitutom za ekološke raziskave 
Velenje nastali naslednji projekti: za sedmo oz. osmošolce 
»Varujmo in ohranimo Šaleško dolino« , ki poteka že 19 let, 
za šesto oz. sedmošolce »Odpadek naj ne bo samo odpadek 
(17 let)« in prvo in drugošolce »Otroci znamo z odpadki (3. 
leto)«. Cilji projekta so, da se otroci in preko njih njihovi starši 
seznanijo z ekološkimi problemi Šaleške doline, o ravnanju in 
gospodarjenju z odpadki in prizadevanji za čistejše okolje. 
Njena zasluga je, da posamezniki in družine v Šaleški dolini 
dobijo humanitarno pomoč, ki jo podarijo posamezniki, 
organizacije in različni mediji v Republiki Sloveniji in da vedno 
večje število otrok iz socialno šibkih družin brezplačno letuje.
S pridobitvijo prostorov v Vili Mojca se je obogatil in razširil 
program MZPM Velenje tako za otroke  in mladostnike, starše, 

kot prostovoljce. Skupaj z ustanoviteljico Mestno občino 
Velenje je poskrbljeno za otroke in mlade v spletni kavarni ter 
v skupnih prostorih, v katerih se odvijajo praznovanja rojstnih 
dni, Torkova peta, Novoletni darilni bazar, predavanja, likovni 
tečaji za otroke, delavnice … 
Z delom, ki ga opravlja službeno in kot prostovoljka za širšo 
skupnost, je zagotovo pustila neizbrisno
sled v Mestni občini Velenje. Tudi zaradi njenega dela za otroke 
in z otroki lahko trdimo, da se Velenje
upravičeno ponaša z nazivom Otrokom prijazno mesto. Prav 
tako je pobudnica medgeneracijskega
druženja, tako je v naših vrstah, kjer se niti prijateljstva med 
otroki, mladimi in mladimi po srcu
nenehno prepletajo, venomer veselo in poučno. 

ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE
Rokometni klub Gorenje iz Velenja ima bogato zgodovino in 
v tekmovalni sezoni 2011/2012 dosega vrhunske rezultate. 
Začetki tekmovalnega rokometa segajo v leto 1952 (šestdeset 
let rokometa v Šaleški dolini), ko se je igral še t.i. veliki rokomet 
z 11 igralci (prva rokometna tekma v Velenju je bila odigrana 
31. avgusta 1952 z ljubljanskim Krimom), ki pa ga kmalu 
nadomestil mali rokomet z 7 igralci, ki se igra še danes. V 
Velenju se je nato rokomet igral vse do leta 1978, ko je delo v 
klubu zamrlo. 
V Šoštanju so pri TVD Partizan ustanovili rokometni klub leta 
1958, ko so klub ustanovili mladeniči iz šoštanjskih osnovnih 
šol na čelu z Miligojem Jarnovičem (v čast njemu se je v Velenju 
igral vsakoletni rokometni pokal). Rokomet je v Šoštanju 
kmalu postal prava zabava za vse gledalce, saj jih je bilo na 
rokometnem »placu« ob železniški progi občasno tudi po tisoč 
ljudi. Rokometaši so se vse bolj trudili in ob petnajsti obletnici 
kluba in ob svoji četrti obletnici igranja v 1. slovenski rokometni 
ligi leta 1973 osvojili republiški naslov. To so ponovili še leta 
1981, leta 1984 in leta 1989. Leta 1981, ko so osvojili članski 
naslov in se uvrstili v 2. jugoslovansko ligo – sever, so se 
morali igralci ekipe Šoštanja zaradi višjega ranga tekmovanja 
in boljših pogojev za treniranje preseliti v Velenje oziroma v 
Rdečo dvorano, kjer domujejo še danes. Leta 1990 je prišlo do 
spremembe imena RK Šoštanj v ŠRK Velenje, saj so že nekaj 
let igrali tekme v Velenju in večina igralcev je v klub prihajala 
iz Velenja. !8. septembra leta 1992 pa je generalni pokrovitelj 
kluba postalo Gorenje. Leta 1991 z nastankom nove države 
Slovenije nastane tudi slovenska državna liga, kjer sta vse 
od začetka njena člana le Celje Pivovarna Laško in Gorenje 
Velenje. Tudi v mednarodnih vodah se uspešno merijo že od 
sezone 1994/1995, ko so dosegli izjemen uspeh z uvrstitvijo v 
polfinale tekmovanja v pokalu EHF (v istem tekmovanju so bili 
finalisti v sezoni 2008/09).
Tako imajo v Rokometnem klubu Gorenje Velenje med drugim 
izdelano rokometno šolo (uvedel jo je najuspešnejši slovenski 
trener Miro Požun že leta 1980), v katero se vsako leto vpiše 
več kot 300 otrok. 
V zadnji tekmovalni sezoni, ko v Šaleški dolini praznujemo 
šestdeset let igranja rokometa, je Rokometni klub Gorenje 
Velenje odigral izredno. Tako so po sezoni 2008/09 že drugič 
postali slovenski državni prvaki (vmes so v sezoni 2002/03 
osvojili še Pokal Slovenije).

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: DRAGO KOLAR, 
KULTURNO DRUŠTVO ŠKALE in 
NAMIZNO TENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE. 
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DRAGO KOLAR
Drago Kolar je dolgoletni aktivni član in prostovoljec na različnih 
področjih. Njegov življenjski vsakdan je tesno povezan z 
dobrodelnostjo in družabnostjo.
Že zelo mlad se je aktivno vključil v delo takratnih družbeno 
političnih organizacij, kot sta Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije (SZDL) in Zveza socialistične mladine 
Slovenije (ZSMS). Kot mladostnik je bil aktiven v raznih 
organizacijah in društvih v Krajevni skupnosti Vinska Gora, kjer 
je opravil veliko dela na področju dobrodelnosti in med-soseski 
pomoči. Obenem je v tistem času že služboval v Rudniku lignita 
Velenje (danes: Premogovnik Velenje), natančneje v takratnem 
TOZD jamska mehanizacija. V istem podjetju še danes, po več 
kot 30 letih službovanja, opravlja funkcijo referenta splošnih 
zadev v kadrovski službi. 
V podjetju je dva mandata uspešno opravljal funkcijo 
predsednika Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje. 
Med zaposlenimi je znan, kot zelo aktiven, deloven in vedno 
pripravljen pomagati in zastaviti svoje ime tako za organizacijo 
kot za njene člane. Nikoli mu ni težko poprijeti za delo, pa naj 
bo fizično delo ali v obliki organizatorja oz. vodja prireditev, v 
dnevnem ali nočnem času, v lepem ali slabem vremenu. 
Kot predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentilj je izpeljal 
veliko akcij za posodobitev cestne infrastrukture, športnega 
igrišča, v njegovem mandatu so zgradili prizidek k šoli, uredili 
ogrevanje, ipd. Danes je kot član Sveta Krajevne skupnosti 
Šentilj zadolžen za socialno področje. S tem področjem se 
še intenzivneje srečuje kot predsednik krajevne organizacije 
Rdečega križa Šentilj, kjer se vsakodnevno srečuje z socialno 
ogroženimi osebami ter jim neposredno pomaga in svetuje. 
Pri Rdečem križu pomaga pri vsakoletni akciji »Drobtinica«, 
kjer zbirajo sredstva za plačilo obrokov socialno najšibkejšim 
otrokom v osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. 
S polno mero energije opravlja funkcijo predsednika Šaleškega 
odbora za pomoč občankam in občanom, kamor ga je imenoval 
župan Mestne občine Velenje. Skrbi za pomoč potrebnim, v 
zadnjem času najbolj aktualnim delavcem Vegrada, Preventa, 
brezdomcem in ostalim posameznikom. Njihove aktivnosti so 
znane širši javnosti. 
Kot član Strokovnega sveta za socialna vprašanja OO Socialnih 
demokratov Velenje je pobudnik mnogih dobrodelnih akcij, ki so 
bile izpeljane v zadnjih letih. S svojo prisotnostjo, izkušenostjo 
in občutkom do sočloveka, je vzor mladim in pravi vodja ter 
koordinator potrebnih izvedenih del. Med drugimi se je v 
zadnjih dveh letih uveljavil kot glavni koordinator in organizator 
dostave ozimnice ter pohištva Materinskemu domu Mozirje 
in Žalec. Varovankam teh domov, ki gredo živeti na svoje 
pomaga z opremljanjem stanovanj in drugimi aktivnostmi, ki 
omogočajo ženam in njihovim otrokom vstop v boljši in lepši 
življenjski jutri. Tudi drugače je znano, da ljudje, ki se obrnejo 
po pomoč na to organizacijo, najdejo v Dragu Kolarju vedno 
dobrega in prijetnega sogovornika, ki zna pristopiti, pomagati 
ali svetovati.
Kljub mnogimi dobrodelnimi aktivnostmi si še vedno vzame 
čas za športna in prireditvena dogajanja (dobrodelni koncerti, 
licitacije,…) v občini Velenje. Praktično ni večje prireditve, kjer 
Drago Kolar ne bi nastopil, kot član organizacijskega odbora, 
povezovalca ali kot športni komentator. Znan je kot velik navijač 
NK Rudar, RK Gorenje in ostalih ekip oz. posameznikov, ki 
izhajajo iz Velenja. Že dolga leta je nepogrešljivi komentator 
domačih tekem NK Rudar, kjer s svojo energijo in srcem bodri 
tako nogometaše, kot tudi obiskovalce.

V preteklem letu je Drago Kolar izpeljal več odmevnih projektov 
v katerih je k sodelovanju pritegnil strokovne službe s področja 
socialnih in humanitarnih dejavnosti, kot tudi prostovoljce s 
področja kulture ter donatorje. Nekaj teh aktivnosti:
� poiskal je pomoč za plačilo popravila električnega 

invalidskega vozička za invalidno osebo iz Šaleka;
� na njegovo pobudo in pod njegovim vodenjem je bila 

izpeljana akcija, s katero so invalidni osebi uspešno uredili 
teraso v pritličju bloka v Šaleku na način, da je sedaj 
dostopna in prevozna z invalidskim vozičkom;

� v Aktivu delovnih invalidov skupine Premogovnik Velenje 
so na njegovo pobudo omogočili enotedensko zdravljenje 
dvema invalidnima sodelavkama;

� skrbel je (in še vedno skrbi) za redno dostavo jabolk 
Materinskemu domu Mozirje in Žalec, katera so v dogovoru 
z Dragom Kolarjem odstopili v Kmetijski zadrugi Šaleške 
doline – v skupni količini 1 ton. Večino jabolk dostavi s 
svojim prevoznim sredstvom;

� skrbel je (in še vedno skrbi) za dobavo in dostavo novega 
in rabljenega pohištva Materinskemu domu Mozirje in 
opremljanje stanovanj bivših varovank tega doma; 

� kot predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa 
Šentilj je usmerjal delo organizacije v tem kraju in pomagal 
posameznikom tudi izven predpisanih nalog;

� bil je pobudnik priprave dobrodelnega koncerta za pomoč 
hudo bolnemu desetletnemu Kristjanu iz Šoštanja (koncert 
uspel nad vsemi pričakovanji);

� organiziral je zbiranje pomoči za sodelavca Martinc Rada, 
ki jim je ogenj popolnoma uničil kuhinjo v stanovanjski hiši 
v Doliču;

� v začetku decembra 2011 je prostovoljno že 
dvainosemdeset-krat daroval kri, za katero ne koristi 
prostih delovnih dni, ki so mu na voljo.

Drago Kolar živi za to, da lahko vsakodnevno pomaga pomoči 
potrebnim, nemočnim ali bolnim pri reševanju in premagovanju 
njihovih težav. Veliko bolnih ljudi obiskuje na njihovih domovih, 
jim kaj postori oz. dostavi, posluša in svetuje, kar je danes vrlina 
redkih ljudi. Pogost obiskovalec je tudi starejših in slabotnih v 
Domu za varstvo starejših v Velenju in okoliških domovih.
Živimo v času ko je pomen medgeneracijske solidarnosti toliko 
pomembnejši za vedno več ljudi, ki se znajdejo v stiski. Izkušnje 
in želje pomagati ljudem so neprecenljive. Drago Kolar ima vse 
to in še več. Njegovo veliko srce in dobrota sta aktivna že več 
kot 30 let. Je poročen oče štirih otrok, ki ne živi razkošnega 
življenja, zadovoljujejo ga drobne stvari. Je oseba, ki je vzor 
mnogih izmed nas. 

KULTURNO DRUŠTVO ŠKALE
Kulturno društvo Škale je poznano daleč okrog kot delovno in 
uspešno društvo, ne samo na kulturnem področju, ampak tudi 
kot društvo, ki je močno vpeto v življenje in delo v kraju. Skrbi za 
promocijo kraja, oživlja stare pesmi in običaje, prepleta mlajši 
rod s starejšim. Kulturno društvo Škale je bilo ustanovljeno 4. 
aprila daljnega leta 1972 kot Prosvetno društvo Stane Sever 
Škale, ki se je kasneje preimenovalo v Kulturno društvo Stane 
Sever Škale in leta 1997 v Kulturno društvo Škale. Skozi  svoje 
40-letno delovanje se društvo trudi ustvarjati samo najboljše 
in svoji publiki ponujati vse tisto, kar jo zanima in kar pritegne 
njeno pozornost. Redna organizacija kulturnih prireditev in 
proslav pa ni edino, kar društvo ponuja svojim krajanom. V 
preteklosti je organiziralo plesne tečaje za otroke in odrasle, 
silvestrovanja in pripeljalo v Škale vse oddaje radia Ljubljane, 
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ki so se snemale na terenu: Veseli tobogan za otroke, Prizmo 
optimizma za starejše krajane, Koncert iz naših krajev pa kar 
trikrat. Bilo je tudi organizator obiska podokničarja Nedeljskega 
dnevnika. Ker v društvu aktivno deluje več sekcij, se trudi 
pripraviti kar največ kvalitetnih in raznolikih kulturnih prireditev, 
saj kultura je nekaj, kar ostaja in narod brez kulture je reven 
narod. 
V kulturnem društvu delujejo gledališka in recitacijska sekcija, 
mešani pevski zbor in sekcija mladih harmonikarjev. Sprva je 
gledališka sekcija nastopala z deli za odrasle in vsako leto 
postavila na oder novo delo. Še posebno lep uspeh je skupina 
požela z ugledališčenimi zgodbami Iz zakladnice narodove 
skrinje. 
Kasneje se je pokazalo, da na gledališkem področju manjka 
predstav za otroke, pa so se povezali z Medobčinsko zvezo 
prijateljev mladine Velenje in tako s svojimi predstavami v MZPM 
sodeluje že več kot dvajset let in ob obisku Dedka Mraza po 
krajevnih skupnostih in v Velenju zaigra za otroke. Na povabilo 
igrajo tudi v drugih krajih izven Šaleške doline: Kozje, Radeče, 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,… Tako gledališka skupina 
zaigra vsako leto najmanj 12 predstav. Poleg gledaliških 
predstav pripravljajo sami ali v sodelovanju z drugimi društvi v 
kraju, predvsem z mladim društvom REVIVAS, tudi tradicionalne 
prireditve, kot so proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 
materinskem dnevu, kresovanju, komemoraciji in različnih 
drugih dogodkih v Krajevni skupnosti. Njihovi tradicionalni 
prireditvi sta tudi »Po domače – korajža velja« za odrasle 
in »Otroci, korajža velja!« za naše mlade nadobudneže. Na 
teh prireditvah se lahko vsak krajan predstavi širši javnosti in 
pokaže svoje talente. Za uspešno delo je gledališka sekcija 
leta 1994 prejela Linhartovo plaketo, leta 2009 pa priznanje na 
regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin v Radečah za  
otroško igrico »Čunki, Rozi in Bajsi«. 
Mešani pevski zbor je eden starejših zborov v dolini, saj 
uspešno deluje že 33 let. Skozi vsa ta leta se je predstavil 
poslušalcem v številnih dvoranah po Sloveniji in tudi na tujem 
– v Berlinu in na Dunaju. Zbor se redno udeležuje revije pevskih 
zborov »Pozdrav pomladi« v Velenju in Tabora slovenskih 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Vsako leto pripravi tudi 
več božičnih koncertov in sodeluje z recitacijsko skupino in 
drugimi sekcijami društva na proslavah in komemoracijah. 
Zbor oblikujejo pevci različnih generacij, ki jih združuje veselje 
do vokalne glasbe, prijetnega druženja in čut za kulturo.
Mladi harmonikarji so veseli osnovnošolci, ki pridno vadijo 
igranje na diatonično harmoniko in radi nastopijo na naših 
prireditvah ter s svojo mladostno zagnanostjo in sproščenostjo 
polepšajo vsako prireditev.
Tako je vsaka od sekcij Kulturnega društva Škale kamenček 
v mozaiku, ki ohranja in prikazuje bogato slovensko kulturno 
dediščino. 
Že 26 let društvo uspešno vodi predsednica društva Rosvita 
Vugrinec, ki je njegova gonilna sila z neizčrpnim virom idej za 
vedno nove in nove programe dela.

NAMIZNO TENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE
»Ping pong« sekcija z desetimi člani, ki je delovala v prostorih 
čitalnice pri Rudarskem domu, je leta 1952 odigrala srečanje z 
ekipo Železničarja iz Celja. Ustanovni občni zbor NTK TEMPO 
je bil 9. maja leta 1975 v dvorani Doma Svobode v Pesju. 
Največji uspeh v dosedanji zgodovini je klub dosegel v sezoni 
1996/97, ko se je ekipi ERE Tempo uspelo uvrstiti v 1. državno 
namiznoteniško ligo, kjer še danes igrajo eno vidnejših vlog 

(peto mesto v sezoni 2011/2012). 
Poleg tega se vodstvo kluba ob podpori vodstva Rdeče dvorane 
v zadnjih 15 letih prizadeva pripraviti tekmovanja na vrhunski 
mednarodni ravni. Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v 
namiznem tenisu poteka v velenjski Rdeči dvorani, v mestu 
s 30.000 prebivalci imamo dovolj organizacijskih izkušenj, pa 
tudi dovolj nastanitvenih in ostalih kapacitet, ki so potrebna 
za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj. Organizatorji, 
Namiznoteniški klub Tempo Velenje in Športno rekreacijski 
zavod Rdeča dvorana, imajo za izvedbo velikega, morda celo 
največjega športnega tekmovanja v Sloveniji, tudi podporo 
lokalnih oblasti, gospodarstva in seveda ljubiteljev namiznega 
tenisa, ki si v Velenju želijo vrhunskih prireditev. Doslej so 
v Velenju organizirali več meddržavnih tekem slovenske 
reprezentance, dve odprti prvenstvi Velenja, eno tekmovanje 
mladincev in kadetov iz celega sveta ter trinajst mednarodnih 
odprtih prvenstev Slovenije za člane in članice ter za igralce 
do 21. let. 
Mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu je 
raslo iz leta v leto. Na prvem odprtem prvenstvu Velenja leta 
1998 je sodelovalo 37 tekmovalcev iz 5 držav na katerem so 
med igralce v obliki nagrad razdelili okoli 500 $, je bilo zadnje 
prvenstvo Slovenije, na katerem je nastopilo nekaj čez tristo 
igralcev iz 48 držav sveta, ko so med igralce razdelili 122.00 $ 
vredne nagrade (pri tem je treba omeniti prispevek mednarodne 
zveze, ki organizatorju vedno priskoči na pomoč z 38.000 $).
Predsednik Evropske namiznoteniške zveze Stefano Bosi je 
leta 2005 organizatorjem predal zlati znak ETTU za posebne 
zasluge pri promociji namiznega tenisa.
Odzivi in pohvale, ki jih dobivajo s strani tekmovalcev, njihovih 
spremljevalcev in tudi najodgovornejših predstavnikov 
Mednarodne namiznoteniške federacije (ITTF), potrjujejo, da 
je njihova usmeritev pravilna, in da se kljub vsem težavam in 
velikim naporom splača vztrajati na  začrtani poti. Na zadnjem 
tekmovanju v Velenju so imeli čez 300 igralcev in igralk ter 
njihovih spremljevalcev iz 48 različnih držav sveta, ki so 
Velenje in Slovenijo zapuščali nadvse zadovoljni in dober glas 
o naših krajih bodo raznesli širom sveta.

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu 
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki 
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

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

Številka: 032-10-0001/2012
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU) in 24. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06 – UPB-1, 26/07 in 18/08), na 14. seji dne 19. 6. 2012 sprejel 
naslednji

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2012/2013
I.

V šolskem letu 2012/2013 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se 
začne uporabljati od 01.09.2012 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08 in 47/10), 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Ur.l.RS, št. 47/10) in 139. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08), na svoji 14. seji dne 19. 
6. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine 

na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 
2012/2013

I.
V šolskem letu 2012/2013 se določi v Vrtcu Velenje uporaba 
manjše notranje igralne površine na otroka, kot je zakonsko 
določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08 in 47/10).

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, št. 47/10) 
dajejo občini, ustanoviteljici vrtca, možnost, da vrtec lahko 
uporabi manjšo notranjo igralno površino na otroka, kot to 
določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, manjša notranja igralna 
površina na otroka določena v tem sklepu, pa se začne 
uporabljati ob izdaji soglasja ministra, pristojnega za področje 

predšolske vzgoje, od 1.9.2012 dalje.

Številka: 641-01-0001/2003-530
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 34. člena Pravilnika 
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05 76/08, 77/09, 102/09 in 105/10) in 24. člena 
statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1, 
26/07 in 18/08), na 14. seji dne 19. 6. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi nižjega normativa v oddelku 

enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2012/2013

I.
V šolskem letu 2012/2013 se določi v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko 
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v 
šolskem letu 2012/2013 vključenih najmanj 7 otrok. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa se začne 
uporabljati od 1.9.2012 dalje.

Številka: 640-01-0004/2007-530
Datum:  20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 1. in 4. odstavka 11. člena  Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/11), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 14. seji 
dne 19. 6. 2012 sprejel

SKLEP 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2012

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 29/10, 
23/11, 2/12, 6/12 in 8/12; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. 
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2012 načrtuje v orientacijski vrednosti 11.233.626,00 
EUR.«

2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3.a člena sklepa tako, da se glasi:
»Oddaja nepremičnega premoženja občine v najem se za leto 
2012 predvideva v mesečnih višinah 42.641,01 EUR.«

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

 
Številka:  460-02-0003/2006-283
Datum:   20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1 in 
22/2008) na svoji 14. seji, dne 19. 6. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ki obsega: 
- ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik  
   Mestne občine Velenje, št. 12/2003) 
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo  
  stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2008) 
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo  
   stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2011) 
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo  
  stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 24/2011) in 
- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo     
  stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 08/2012).

Številka: 015-02-0010/2003-318
Datum:   20. 6. 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

(Uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
V Mestni občini Velenje se za uporabo stavbnega zemljišča na 
območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča ( v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).

2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana 
in nezazidana stavbna zemljišča.

3. člen
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje 
zemljišče, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami 
in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi 
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima 
določene, se do njene določitve šteje tisti del površine zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s 
faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele 
pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

Za nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje 
zemljišče, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, 
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in 
otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne 
uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi 
niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

3a. člen
Na nezazidanih stavbnih zemljiščih znotraj območja 

posameznega prostorskega izvedbenega načrta (ureditveni 
načrti, zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti, občinski 
podrobni prostorski načrti), kjer ni predvidena gradnja 
posameznih objektov, objektov v javni rabi, javnih površin ali 
objektov gospodarske javne infrastrukture, se nadomestilo za 
nezazidana stavbna zemljišča ne odmeri.

Na zemljiščih  v sklopu prostorskega izvedbenega akta, ki 
je skladno s parcelacijo po veljavnem prostorskem aktu, se 
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne 
obračunava do izvedbe celotne komunalne opreme celotnega 
območja, pokritega s prostorskim aktom.

4. člen
Nadomestilo se plačuje od:
1. stanovanjske površine stanovanj;
2. počitniških objektov;
3. poslovnih površin;
4. nezazidanega stavbnega zemljišča;
5. nepremični oglasni objekti.

Površina stanovanj, stanovanjskih in počitniških objektov je 
neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov (sob, predsob, 
hodnikov, kuhinj, kopalnic, shramb, kleti, pralnic, kotlarnic, 
kurilnic, delavnic za prosti čas in drugih zaprtih prostorov) ter 
neto tlorisna površina garaž. Za odmero stanovanjske površine 
v stanovanjskih blokih se upošteva površina, ki je določena v 
najemni oz. kupni pogodbi stanovanja.«
Poslovna površina je neto tlorisna površina vseh poslovnih 
prostorov v vseh etažah (pisarne, hodniki, sanitarije, 
umivalnice, garderobe, garaže in drugi zaprti poslovni prostori) 
in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim 
prostorom (parkirišča, pokrita in nepokrita skladišča, dovozne 
poti, dvorišča, odprte športno rekreativne površine namenjene 
pridobitni dejavnosti, površine namenjene začasnim in trajnim 
odlagališčem odpadkov, površine premoga, pepela in žlindre, 
razstavno-prodajne površine, tržnice, delavnice na prostem in 
podobno).

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 
se plačuje od površine nezazidanega stavb¬nega zemljišča, 
ki je po prostorskem izved¬benem aktu določena za gradnjo 
oziroma za katero je pristojni organ izdal gradbeno dovoljenje.

Nepremični oglasni objekti so gradbeno inženirski objekti, 
namenjeni objavi vidnih oglasnih sporočil. Nadomestilo za 
oglasne objekte, ki niso v lasti ali upravljanju Mestne občine 
Velenje, se plača od površine vidnega oglasnega sporočila.

Občinska uprava za izračun nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča uporabi podatke, ki so vpisani v kataster 
stavb kot katastrski ali registrski podatki v skladu s predpisi, ki 
urejajo evidentiranje nepremičnin. Uporabi lahko tudi podatke 
katastra stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc.

5. člen
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega 
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik, 
izvajalec oglaševanja, zakupnik in drugi imetnik pravice 
razpolaganja). 
Za pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja in evidentiranje 
plačevanja nadomestila je pristojno Ministrstvo za finance, 
Davčna uprava RS, Davčni urad Velenje (v nadaljevanju: 
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davčni urad).
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi 
podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava Mestne občine 
Velenje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava pridobiva podatke na podlagi prijave 
neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, davčnega 
urada ter gradbena dovoljenja od pristojnega upravnega 
organa. Če občinska uprava izve za obstoj stavbnega 
zemljišča, za katerega ni prijela prijave, prične postopek po 
uradni dolžnosti.
Ko pristojni organ ugotovi, da neposredni uporabnik stavbnega 
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik, 
zakupnik in drugi imetnik pravice razpolaganja) ni vložil prijave 
za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, poda 
predlog za uvedbo postopka skladno z veljavnim zakonom o 
prekrških pristojnemu prekrškovnemu organu.
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora prijaviti 
občinski upravi zazidano ali nezazidano stavbno zemljišče 
in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni 
uporabnik.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne 
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo:
- v stanovanjskem bloku za stanovanjsko površino v 

velikosti 150 m2 površine;
- za počitniške objekte v velikosti 200 m2 površine;
- za individualne stanovanjske objekte v velikosti 300 m2 

površine;
- za poslovne površine 500 m2 površine oziroma, če 

občinska uprava oceni, da se poslovna dejavnost opravlja 
na več kot 500 m2 površine, pa zavezanec podatkov ne 
sporoči, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne 
parcele, ki jo uporablja zavezanec.

Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se 
upoštevajo pri odmeri nadomestila v naslednjem letu.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

6. člen
Območja kjer se plačuje nadomestila so:
- območje A, ki obsega mestno središče Velenja;
- območje B, ki obsega ostale predele območja mesta 

Velenje ter
- območje C, ki obsega ostale katastrske občine Mestne 

občine Velenje.

7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafični 
karti št. 1 »OBMOČJA PLAČILA NADOMESTILA«. Na grafični 
karti št. 2 pa so vrisana območja z prikazom komunalne 
opremljenosti »OBMOČJA S STOPNJAMI OPREMLJENOSTI 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNIMI OBJEKTI IN 
NAPRAVAMI«.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

8. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja 
merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami in dejanske možnosti - 
omogočenosti priključitve na te objekta in naprave;

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega 

zemljišča;
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v 

gospodarskih dejavnostih;
4. pogoji za oprostitev plačila nadomestila.

9. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi 
objekti in napravami ter dejanske možnosti priključka na te 
objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:

1. cesta      
a) asfaltna cesta    20 

 b) makadamska cesta   15
2. kanalizacija     10
3. vodovod     10
4. toplovodno ali plinsko ogrevanje  15
5. električno omrežje    10
6. javna razsvetljava    15

Stopnje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi 
objekti  in napravami:
I. stopnja (maksimalna)    80 točk
II. stopnja (visoka)    65 točk
III. stopnja (srednje visoka)   65 točk
IV. stopnja (srednja)    55 točk
V. stopnja (zadovoljiva)    55 točk
VI. stopnja (srednje zadovoljiva)   50 točk
VII. stopnja (minimalna)    40 točk
VIII. stopnja (dopustna)    35 točk

I. stopnja (maksimalna)
- asfaltna cesta
- kanalizacija
- vodovod
- toplovodno ali plinsko ogrevanje
- električno omrežje
- javna razsvetljava

II. stopnja (visoka)
- asfaltna cesta
- kanalizacija
- vodovod
- toplovodno ali plinsko ogrevanje
- električno omrežje

III. stopnja (srednje visoka)
- asfaltna cesta
- kanalizacija
- vodovod
- električno omrežje
- javna razsvetljava

IV. stopnja (srednja)
- asfaltna cesta
- vodovod
- toplovodno ali plinsko ogrevanje
- električno omrežje

V. stopnja (zadovoljiva)
- asfaltna cesta
- vodovod
- električno omrežje
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- javna razsvetljava

VI. stopnja (srednje zadovoljiva)
- asfaltna cesta
- kanalizacija
- vodovod
- električno omrežje

VII. stopnja (minimalna)
- asfaltna cesta
- vodovod
- električno omrežje

VIII. stopnja (dopustna)
- cesta
- vodovod
- električno omrežje

Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upoštevajo pri odmeri nadomestila v naslednjem letu.

10. člen
Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in smotrno uporabo 
stavbnega zemljišča v A), B) in C) območju in se jim določi naslednje število točk:

Vrste dejavnosti           Območje
   
               A    B        C
1.0. za stanovanjske objekte blokovne gradnje           70    60       40
2.0. za stanovanjske objekte individualne gradnje   80    70       60
3.0. za počitniške hiše                                                                       160   140     130
4.0. za nezazidano stavbno zemljišče                500   450     400
   
5.1. pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin, proizvodnja 
bazičnih in kemičnih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, 
predelava barvnih kovin, predelava kemičnih izdelkov, 
elektrogospodarstvo, bančništvo, premoženjsko in osebno 
zavarovanje, upravno pravne storitve, splošna dejavnost 
uprave;                                                                                                      600   500     400

5.2. proizvodnja kamna, peska in gramoza, proizvodnja 
gradbenega materiala, žaganega lesa in plošč, gozdarstvo, 
turistično posredovanje, poštne storitve, telekomunikacijske 
storitve;                   500  400     300

5.3. kovinsko predelovalna dejavnost, strojna industrija,  
proizvodnja prometnih sredstev, grafična dejavnost,  
proizvodnja pijač, predelava papirja, elektronskih in  
telekomunikacijskih naprav, storitve na področju prometa,  
cestni promet, trgovski center, intelektualne in ostale  
poslovne storitve;                 450  400           250

5.4. proizvodnja končnih lesenih izdelkov, električnih strojev  
in aparatov, krmil, gradbeništvo, prekladalne storitve,  
proizvodnja tkanin, proizvodnja zagotovljenih tekstilnih izdelkov,  
usnjene obutve in galanterije, proizvodnja raznovrstnih izdelkov,  
gostinstvo, trgovina;               350 300    200

5.5. živilska in neživilska proizvodnja, obrtne storitve in 
popravila, kmetijske storitve, urejanje naselij in prostora, 
stanovanjska dejavnost;                            300 200    150
5.6. kmetijska proizvodnja, ribištvo, vodno gospodarstvo, 
železniški promet, raziskovalno razvojno delo, 
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komunalna dejavnost;       200 150 100

5.7. izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, 
šport, rekreacija, kampi, zdravstveno varstvo, umetnost, informacije, 
družbeno varstvo otrok in mladine, socialno varstvo.    100 100 100

11. člen
Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča, ki predstavlja razmerje med bruto zazidano 
etažno površino obstoječih objektov in površino območja, ter se točkuje v območju A s 40 točkami in v območju B z 20 točkami.

12. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v 
gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemne ugodne lokacije so na stavbnih 
zemljiščih znotraj območja A.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na zgoraj navedenih lokacijah se obračunavajo za naslednje dejavnost:

1.    Bančništvo, intelektualne in ostale poslovne storitve,     
       premoženjsko in osebno zavarovanje    200  

2.    trgovski center, turistična posredovalnica                                            150

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva  ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki 
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, 
ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, 
dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno 
plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Poleg primerov  navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, so oproščeni nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno 
socialno pomoč.

Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz) so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen 
čas enega leta.

Zavezance - pravne osebe in samostojne podjetnike, se lahko oprosti plačila nado¬mestila za določen čas enega leta, če so v 
preteklem letu:
- zgradili ali kupili stavbo in 
- zaposlili nove delavce.

Oprostitev nadomestila je razvidna iz sledeče tabele:

Število novo zaposlenih  Višina oprostitve (v %)
 1-10   25
 11-30   50
 31-50   75
 51 in več  100

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila in dokazila vložijo zavezanci pri uradu najkasneje v 15 (petnajsetih) dneh po prejemu 
odločbe.

Občinska uprava pregleda vlogo za oprostitev plačila nadomestila in na podlagi dostavljenih dokazil zavezanca oprosti plačila 
nadomestila za dobo enega leta. Oprostitev zaradi enakega razloga je možna največ za dobo enega leta.
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V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

14. člen
Nadomestilo se ne plačuje za stavbno zemljišče, stavbe in dele 
stavbe, ki so v lasti Mestne občine Velenje ter za zemljišča in 
stavbe pravnih oseb, ki jih je le-ta ustanovila oziroma za njen 
solastniški delež.

Nadomestilo se plačuje za stavbe, katere so v lasti Mestne 
občine Velenje, pa jih je ta oddala v najem in za komunalno 
odlagališče odpadkov.

15. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po 
merilih iz 4., 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka se določi tako, 
da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega 
zazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za 
izračun nadomestila, ki je sprejeta s sklepom za tekoče leto. 

Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče 
po merilih iz 4. in 10. člena tega odloka se določi tako, da se 
število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega 
stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun 
nadomestila, ki je sprejeta s sklepom za tekoče leto. 

Mesečna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za oglaševanje se odmeri po merilih tretjega odstavka 13. člena 
Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje.
V primeru, da je objekt v določeni coni in le-ta ni priključen oz. 
nima možnosti priključitve na posamezen komunalni in drugi 
objekt, se točke za te objekte in naprave ne upoštevajo pri 
izračunu nadomestila in se objekt obravnava individualno.

16. člen
Nadomestilo zavezancu z odločbo odmeri davčni urad na osnovi 
veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine 
Velenje, ki ga sprejme svet občine za odmerno leto. V primeru, 
da sklep ni sprejet, velja vrednost točke iz prejšnjega leta.

VI a. NADZOR

16.a člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ 
občinske uprave.
Prekrškovni postopek vodi pristojni organ občinske uprave. Za 
vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper 
določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, 
ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus 
znanja po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo 
odločb o prekršku zoper določbe tega odloka so pristojne 
pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo 
izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z globo 970 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne 
vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične 
podatke, kot je določeno v 5. členu odloka.
Z globo 750 € se kaznuje samostojni podjetnik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži prijave za 
nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, kot je 
določeno v 5. členu odloka.
Z globo 450 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 

ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži 
prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične 
podatke, kot je določeno v 5. členu odloka.
Z globo 350 € se kaznuje fizična oseba, če ne vloži prijave za 
nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, kot je 
določeno v 5. členu odloka.

18. člen
(črtan)

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, pre¬neha veljati Odlok o 
nadomestilu za upo¬rabo stavbnega zemljišča, na območju 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/97 in spremembe odloka, št. 11/99 in 8/00).

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2003) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

»20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati 1. 1. 2004.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 22/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati 1. 1. 2009.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 23/2011) vsebuje naslednjo končno določbo:

»13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od  1. 1. 2012.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 24/2011) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od  1. 1. 2012.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 08/2012) vsebuje naslednjo končno določbo:

»4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od  1. 1. 2013.«
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09 in 
51/10), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 Odl.US, 11/11 in 28/11 Odl.US), 7. in 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US, 57/08, 
94/10-ZIU in 36/11), 3., 5., 17. in 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11-UPB8), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 14. seji, dne 
19. 6. 2012 sprejel naslednji

ODLOK
o zunanjem oglaševanju  
v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Velenje 
(v nadaljevanju: MOV) določa vrste objektov za zunanje 
oglaševanje (v nadaljevanju: oglaševanje), vrste oglaševanja, 
določanje lokacij za oglaševanje, pridobivanje pravice za 
postavitev objektov za oglaševanje in izvajanje oglaševanja, 
obveznosti izvajalcev oglaševanja, prepovedi, dajatve, nadzor 
in sankcije na področju oglaševanja.

II. VRSTE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE

2. člen
V MOV je oglaševanje dovoljeno na nepremičnih in premičnih 
vrstah objektov za oglaševanje.

3. člen
(1) Posamezni  izrazi,  uporabljeni  v  tem  odloku, pomenijo 
naslednje:

1. Table  na  drogovih  javne  razsvetljave  so  objekti  za 
oglaševanje, nameščeni na drogove javne razsvetljave.

2. Transparenti so objekti za oglaševanje iz plastificiranega 
platna oz. podobnega lahkega materiala, običajno obešeni 
nad cestišče.

3. Plakatni  panoji  so  objekti  za  oglaševanje,  namenjeni 
prikazovanju različnih tiskanih oglasnih sporočil.

4. Veliki plakatni panoji (t.i. bilboard ali jumbo panoji) so 
objekti za oglaševanje s plakati večjih dimenzij, običajno 
sestavljeni iz več potiskanih delov.

5. Vrtilni veliki plakatni panoji so objekti za oglaševanje s 
plakati nadstandardne velikosti, kjer se zaradi boljšega 
izkoristka oglaševalne lokacije izmenjuje več tiskanih 
oglasnih sporočil.

6. Oglasni video panoji so objekti za oglaševanje, namenjeni 
boljšemu izkoristku plakatnih mest z uporabo video 
tehnologij.

7. Svetlobne vitrine so osvetljeni reklamni panoji, kjer so 
oglasna sporočila zaščitena s steklom.

8. Fasadne poslikave so lahko izdelane direktno na fasado ali 
so nanjo obešene kot transparent.

9. Reklamno - označevalni stebri so objekti za oglaševanje, 
namenjeni označevanju poslovnih subjektov in objektov.

10. Drogovi za oglaševalne zastave so nosilni objekti za 
oglaševalne zastave, ki so iz platna oziroma podobnega 
lahkega materiala, obešene na drog, ki ne sme presegati 
višine stebrov javne razsvetljave.

11. Prenosni oglaševalni panoji so prenosni, običajno 

dvostranski objekti za oglaševanje, brez temeljenja.
12. Premični oglasi so poslikave na različnih vozilih v prometu, 

razen oznak predpisanih z zakonom, če stoji vozilo na 
zemljišču v lasti ali upravljanju MOV več kot 12 ur.

13. Akustične oglaševalne naprave so naprave za ojačanje 
govora v premični ali statični izvedbi.

14. Drugi premični in nepremični objekti za oglaševanje so 
netipični objekti za oglaševanje, kot so: oglaševanje na 
avtobusih, gradbiščnih zavesah, talne poslikave, baloni, 
svetlobni napisi, oglasni panoji na ljudeh, posebne 
dimenzijske ali oblikovne izvedbe oglasnih objektov ipd.

15. Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, 
tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, 
rekreacijska površina in podobna površina.

16. Oglaševalec je subjekt, ki prodaja ali promovira vsebine, 
razvidne iz oglasnega sporočila na oglasnem objektu.

17. Izvajalci oglaševanja so pravne osebe, samostojni podjetniki 
posamezniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost 
prikazovanja in distribucije oglasnih sporočil oglaševalcev. 

18. Zunanje oglasno sporočilo je kompozicija tekstov, fotografij 
in likovnih elementov s pisnimi podatki o izdelku, storitvi, 
prireditvi ali kontaktu izpisanim vodoravno oz. pod nagibi 
do 45 stopinj.

(2) Nepremični objekti za oglaševanje se lahko postavijo le 
na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve 
objektov.

4. člen
Objekte za oglaševanje je dovoljeno postaviti oziroma 
uporabljati pod naslednjimi pogoji:

1. Table na drogovih javne razsvetljave v velikosti največ 1,5 
m2. Sporočilo je lahko obojestransko vidno.

2. Transparenti, ki so običajno obešeni nad cestišče, morajo 
ustrezati predpisom o postavljanju objektov za obveščanje 
in oglaševanje ob cestah ter predpisom o graditvi objektov.

3. Plakatni pano je lahko velik največ 1,5 x 2,5 m in predstavlja 
modul različnim izvedbam oglaševalnih otokov (dva, tri, štiri 
stranski, zaporedni in podobno). Na plakatnem panoju je 
lahko eno ali več oglasnih sporočil.

4. Veliki plakatni panoji so lahko veliki do 15 m2. Obojestranski 
panoji se smatrajo kot dvojne oglasne površine.

5. Vrtilni veliki plakatni panoji so lahko veliki do 18 m2. 
6. Oglasni video panoji nimajo predpisanih dimenzij.
7. Svetlobne vitrine so lahko velike največ 3 m2, pri čemer 

obojestransko oglaševanje pomeni dvojno vitrino.
8. Fasadne poslikave nimajo predpisanih dimenzij.
9. Reklamno - označevalni stebri so lahko postavljeni največ 

20 m od označenega poslovnega, izobraževalnega in 
drugega objekta, ki ga steber označuje. Največje mere 
stebra so 2 x 0,5 x 5 m.

10. Drogovi za oglaševalne zastave ne smejo presegati višine 
stebrov javne razsvetljave. Največja dovoljena dimenzija 
platna zastave je 2 x 5 m.

11. Prenosni oglaševalni panoji so panoji, katerih največja 
dovoljena enostranska oglasna površina je 2 m2 in jih je 
mogoče uporabljati s pridobitvijo soglasja komisije iz 8. 
člena tega odloka.

12. Premični oglasi na vozilih so predmet plačila občinske takse, 
skladno z odlokom o občinskih taksah v MOV, v primeru, 
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ko se prek oglasnih sporočil na vozilih ali prikolicah ne 
oglašuje dejavnosti, blaga ali storitev lastnika vozila in 
gre za uporabo javnih površin. Uporabljati jih je mogoče s 
pridobitvijo soglasja komisije iz drugega odstavka 5. člena 
tega odloka. 

13. Akustične oglaševalne naprave je mogoče uporabljati s 
pridobitvijo soglasja komisije iz drugega odstavka 5. člena 
tega odloka.

14. Drugi premični in nepremični objekti za oglaševanje 
(gradbiščne zavese in ograje, talne poslikave, svetlobni 
napisi na objektih, napisi na športnih objektih, oglasni 
panoji na ljudeh in podobno) - postaviti oziroma uporabljati 
jih je mogoče le s soglasjem komisije iz drugega odstavka 
5. člena tega odloka.

III. VRSTE OGLAŠEVANJA 

1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost

5. člen
(1) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost je pridobitna 
dejavnost, ki jo opravljajo izvajalci oglaševanja registrirani za 
to dejavnost.

(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost je možno opravljati 
le na nepremičninah, prikazanih na Karti lokacij oglaševalnih 
mest v MOV (v nadaljevanju: Karta lokacij), ki jo vodi Komisija 
Mestne občine Velenje za oglaševanje (v nadaljevanju: 
komisija).  Komisija šteje najmanj pet članov in jo s sklepom 
imenuje župan.

2. Oglaševanje za lastne potrebe

6.  člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev 
dejavnosti, storitev ali blaga oglaševalcev izključno na 
nepremičninah, na katerih imajo oglaševalci lastninsko ali 
kakšno drugo stvarno ali obligacijsko pravico in na katerih 
opravljajo registrirano dejavnost.

(2) Skupna površina oglasov, oznak dejavnosti in logotipov 
oglaševalca je lahko velika največ 10% posamezne fasade 
stavbe, na kateri se vrši oglaševanje. Prostostoječi objekti 
za oglaševanje iz 1. odstavka tega člena lahko imajo skupno 
površino oglasnih sporočil veliko do 5m2 oz. do 3 oglaševalne 
zastave. Za večje oglasne površine je potrebno izvesti postopek 
določanja nove lokacije za oglaševanje, kot je opredeljen v 9. 
členu tega odloka.

3. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske 
kampanije

7. člen
(1) Nameščanje plakatov z oglaševalnimi vsebinami za volilno 
in referendumsko kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je 
dovoljeno na lokacijah za oglaševanje, ki jih določi MOV in so 
vključene v Karto lokacij.
(2) MOV mora brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem 
volilne in referendumske kampanje enakopravnost pri lepljenju 
in nameščanju plakatov na lokacijah za oglaševanje, navedenih 
v prvem odstavku tega člena.

(3) Komisija lahko določi dodatne lokacije objektov za 

oglaševanje začasne narave, ki so organizatorjem volilne 
in referendumske kampanje na razpolago v času volilne in 
referendumske kampanje, in sicer pod pogoji, določenimi v 
aktu, ki ga sprejme župan.

(4) MOV mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na 
volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu 
javno objaviti pogoje za pridobitev pravice oglaševanja na 
lokacijah iz prejšnjih odstavkov tega člena.

4. Oglaševanje pod posebnimi pogoji

8. člen
(1) Oglaševanje pod posebnimi pogoji je:

a) oglaševanje aktivnosti in prireditev, ki deloma ali v celoti 
potekajo na ozemlju MOV ali so podprte s strani MOV, 

b) oglaševanje s pomočjo oglasnih objektov opredeljenih v 
štirinajsti točki prvega odstavka 3. člena. 

 
(2) Za izvedbo oglaševanja pod posebnimi pogoji je potrebno 
pridobiti soglasje komisije. Soglasje se ne izda oglaševalcu, 
ki je bil v zadnjih dveh letih pravnomočno kaznovan zaradi 
kršitev tega odloka.

(3) Oglaševanje iz točke a) prvega odstavka tega člena  je 
mogoče na za to vrsto oglaševanja predvidenih lokacijah, 
prikazanih na Karti lokacij pod naslednjimi pogoji:
a) oglaševalci lahko oglašujejo na plakatnih panojih velikosti 

280 x 205 cm s toleranco 10 cm ležeče ali 140 x 205 cm 
s toleranco 10 cm pokončno na predvidenih lokacijah z 
največ štirimi oglasnimi sporočili na ločenih lokacijah 
največ 14 dni pred prvim dnem oglaševane prireditve. 
Izjeme so dopustne ob predložitvi ustrezne utemeljitve in s 
soglasjem komisije;

b) oglasno sporočilo mora biti odstranjeno naslednji delovni 
dan po zaključku prireditve, sicer se izvajalec oglaševanja 
sankcionira skladno z 20. členom tega odloka; 

c) prednost pri oglaševanju imajo prireditve, ki so podprte 
s strani MOV. Dodatna merila so: zgodnja oddaja 
vloge za soglasje, dolžina prireditve in št. pričakovanih 
obiskovalcev. 

d) oglaševanje s podporo MOV ali njenih ožjih delov je 
potrebno obvezno označiti z grbi MOV na oglasnih 
sporočilih velikosti cca 2% oglasne površine, ki jih komisija 
izda kot prilogo soglasju k oglaševanju. Odsotnost grba 
MOV je v izjemnih primerih možna ob soglasju komisije;

e) oglaševanje brez podpore MOV oz. njenih ožjih delov je 
možno ob plačilu občinske takse navedene v prilogi 2 tega 
odloka in upoštevanju vseh zgoraj navedenih pogojev 
razen točke d). 

(4) Vloge se lahko oddajo največ 60 dni pred prireditvijo in ne 
kasneje kot 7 dni pred želenim dnem začetka oglaševanja. 
Terminski koledar oglaševanja pod posebnimi pogoji vodi 
komisija.

(5) Za izvedbo oglaševanja iz točke b) prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabijo kriteriji iz prvega odstavka 9. člena 
tega odloka.

(6) V posebnih primerih so ob soglasju komisije možne tudi 
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druge netipične oglasne rešitve, ki so skladne z določbami 
zakonodaje, ki ureja prometno varnost in ne trajajo več kot 14 
dni.

IV. DOLOČANJE LOKACIJ ZA OGLAŠEVANJE

9. člen
(1) Lokacije za oglaševanje določi pristojni urad za urejanje 
prostora v MOV na osnovi urbanističnih, okoljskih in prometnih 
kriterijev, ki so:

1. prostorska ustreznost postavitve,
2. zaščita pogledov  na  pomembne  mestne  prostore  in 

objekte,
3. zaščita celovitega izgleda objektov,
4. gostota postavitve objektov za oglaševanje na prostorsko 

ali stavbno enoto,
5. oblikovna, dimenzijska in barvna ustreznost oglasnega 

objekta,
6. preglednost in ustreznost s stališča prometne varnosti.
7. odmik od stanovanjskih ali poslovnih objektov.

(2) Lokacije za oglaševanje vodi na Karti lokacij komisija, ne 
glede na lastništvo nepremičnine. 

(3) Vpis nove lokacije v Karto lokacij se lahko izvede na podlagi 
vloge, ki ji morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

1. dokazilo o lastništvu nepremičnine oz. pisno soglasje 
lastnika nepremičnine, na kateri se bo izvajalo 
oglaševanje;

2. pisno soglasje upravljavca infrastrukturnega objekta ali 
spomenika, v kolikor se želena lokacija nepremičnega 
oglasnega objekta nahaja v varovalnem ali vplivnem pasu, 
ki ga le-ta upravlja; 

3. fotomontažo prikaza postavitve oglasnega objekta na 
posnetku s prikazom okolice vsaj 20 m levo in desno 
od lokacije postavitve v smeri najbolj izpostavljenega 
pogleda;

4. kotirano tlorisno situacijo oglasnega objekta do obstoječih 
objektov s temelji (rob ceste, stena stavbe, drog javne 
razsvetljave ipd.).  

5. pisno soglasje lastnika objekta, kadar je prostostoječi 
oglasni objekt postavljen manj kot 20m od poslovnega ali 
stanovanjskega objekta.

(4) O vlogi se odloči v roku 30 dni od dneva prejema popolne 
vloge. Vloga za vpis nove lokacije za oglaševanje na Karto 
lokacij se na osnovi neizpolnjevanja enega ali več kriterijev iz 
prvega odstavka tega člena zavrne.

(5) Soglasja in odgovore v imenu komisije podpisuje predsednik 
komisije. V postopku pred izdajo odločbe v upravnih zadevah s 
področja oglaševanja na prvi stopnji vodi posamezna dejanja 
pooblaščena uradna oseba.

(6) V kolikor predlagana lokacija ni v nasprotju s kriteriji iz 
prvega odstavka tega člena, se lokacija ob izdaji soglasja 
za postavitev oglasnega objekta vnese v Karto lokacij, ki je 
grafična priloga 1 tega odloka. 

V. PRIDOBIVANJE PRAVICE ZA POSTAVITEV OBJEKTOV 
ZA OGLAŠEVANJE IN IZVAJANJE OGLAŠEVANJA 

1. Splošne določbe

10. člen
(1) Pravico za postavitev objektov za oglaševanje na 
nepremičninah iz Karte lokacij ali za izvajanje drugih vrst 
oglaševanja pridobi izvajalec oglaševanja:
- na nepremičninah v lasti MOV na podlagi ene od metod 

ravnanja, opredeljenih v zakonodaji, ki ureja stvarno 
premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi 
7., 8. ali 9. člena tega odloka.

- na ostalih nepremičninah in za ostale vrste oglaševanja na 
podlagi 7., 8. ali 9. člena tega odloka.

(2) Soglasje za postavitev objektov za oglaševanje na lokacijah, 
prikazanih na Karti lokacij se izda za dobo največ 5. let in se 
lahko na predlog oglaševalca izjemoma podaljša.

(3) Oglasni objekti morajo biti oblikovno in pozicijsko usklajeni 
v okviru posameznih nizov istovrstnih oglasnih objektov. 
Dovoljena barva nosilne konstrukcije nepremičnih oglasnih 
objektov na območju mesta je grafitno siva RAL 7024, svetlo 
siva RAL 7035 ali videz naravne kovine (aluminija, cinka). V 
naseljih izven mesta je dovoljen videz lesa. Odstopanja so 
izjemoma dovoljena ob soglasju komisije.

(4) Okvirne pozicije nepremičnih oglasnih mest so določene 
v Karti lokacij. Natančni pogoji postavitve oglasnega objekta 
se podajo v soglasju komisije (natančna lokacija, orientacija, 
dimenzije ipd.) ali v pogodbi, sklenjeni na podlagi ene od 
metod ravnanja, opredeljenih v zakonodaji, ki ureja stvarno 
premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: 
pogodba).

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV OGLAŠEVANJA

11. člen
(1) Lokacijo za oglaševanje sme izvajalec oglaševanja 
uporabljati dokler izpolnjuje vse obveznosti določene s tem 
odlokom ali pogodbo. 

(2) Po poteku obdobja, za katero je bila oglaševalcu ali 
izvajalcu oglaševanja podeljena pravica za postavitev objektov 
za oglaševanje, je ta dolžan objekte za oglaševanje odstraniti 
v 30. dni ali v roku, določenem v pogodbi oziroma v soglasju.

(3) Oglaševalec ali izvajalec oglaševanja, ki preneha uporabljati 
objekte za oglaševanja pred potekom obdobja, določenega s 
pogodbo ali s soglasjem, je dolžan o tem obvestiti komisijo 
največ sedem dni po prenehanju uporabe objektov za 
oglaševanja, v roku sedmih dni od obvestila pa mora objekte 
za oglaševanje odstraniti.

(4) Obveznosti oglaševalcev ali izvajalcev oglaševanja 
prenehajo z dnem odstranitve oglasnega objekta in povrnitve 
nepremičnine v prvotno stanje.  

12. člen
(1) Izvajalec oglaševanja mora objekte za oglaševanje označiti 
z nazivom izvajalca oglaševanja in jih sme uporabljati le v 
skladu s tem odlokom, pogodbo oziroma soglasjem.
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(2) Oglaševalci ali izvajalci oglaševanja so dolžni vzdrževati 
in obnavljati objekte za oglaševanje in oglasna sporočila ter 
skrbeti za njihov urejen videz, varnost in stabilnost. 

(3) Poškodovana oglasna sporočila mora oglaševalec ali 
izvajalec oglaševanja obnoviti ali zamenjati z novimi najkasneje 
v roku treh dni od dne, ko je bil na poškodbo opozorjen. 

VII. DAJATVE 

1. Dajatve za oglaševanje na nepremičninah v lasti MOV

13. člen
(1) Izvajalci oglaševanja na nepremičninah v lasti MOV so 
dolžni plačevati najemnino skladno z zakonodajo, ki ureja 
stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

(2) Obveznost plačila dajatev na nepremičninah v lasti MOV za 
namen oglaševanja je določena s pogodbo. 

(3) Višina občinske takse po prilogi 2 tega odloka se izračuna 
tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk taksnega 
predmeta, s površino oglasnega sporočila taksnega predmeta 
in s številom dni oglaševanja. Občinska taksa, ki je odmerjena 
za več mesecev se lahko plačuje mesečno.

2. Dajatve za oglaševanje na nepremičninah v upravljanju 
MOV in na premičnih vrstah objektov

14. člen
(1) Oglaševanje na nepremičninah v upravljanju MOV in 
oglaševanje na premičnih vrstah objektov je možno pod pogoji 
iz  9. člena tega odloka.

(2) Za izvajanje oglaševanja na nepremičninah v upravljanju 
MOV in premičnega oglaševanja se zaračunava občinska 
taksa, razvidna iz priloge 2 k temu odloku. 

15. člen
(1) Zavezanec za plačilo občinske takse je oglaševalec ali 
izvajalec oglaševanja, ki pridobi soglasje za oglaševanje iz 
drugega odstavka 10. člena tega odloka. 

(2) Obveznost za plačilo občinske takse nastopi z dnem 
v soglasju zapisanega začetka rabe javne površine za 
oglaševanje, preneha pa z iztekom v soglasju zapisanega 
roka. V kolikor se uporaba javne površine za oglaševanje 
nadaljuje več kot tri dni po izteku v soglasju zapisanega roka 
se oglaševalec ali izvajalec oglaševanja sankcionira skladno z 
določili 20. člena tega odloka.

(3) Občinska taksa se določi v točkah. Število točk in vrednost 
točke je opredeljena v prilogi 2 tega odloka. Vrednost točke se 
lahko enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih 
potrebščin.

(4) Višina občinske takse se izračuna tako, da se vrednost 
točke pomnoži s številom točk taksnega predmeta s površino 
oglasnega sporočila taksnega predmeta in s številom dni 
oglaševanja. Vrednosti taksne točke in števila točk za 
posamezne vrste oglasnih objektov so razvidne iz priloge 2 
temu odloku. 

(5) Občinska taksa, ki je odmerjena za več mesecev ali letno 
se lahko plačuje mesečno. 

3. Dajatve za oglaševanje na ostalih nepremičninah

16. člen
(1) Izvajalci oglaševanja v MOV so za postavitev oglasnih 
objektov iz 3. člena tega odloka na nepremičninah, ki niso 
v lasti ali upravljanju MOV, dolžni plačevati NUSZ skladno z 
določili odloka ki ureja področje NUSZ v MOV. 

(2) Obveznost plačila NUSZ nastane s prvim dnem naslednjega 
meseca od izdaje soglasja k postavitvi oglasnega objekta s 
strani komisije, v kolikor oglaševalec komisiji ne javi drugega 
datuma postavitve oglasnega objekta. 

(3) NUSZ je potrebno plačevati tudi za čas, ko izvajalec 
oglaševanja postavljenega objekta za oglaševanje ne 
uporablja.

4. Oprostitev plačila dajatev

17. člen
Plačila dajatev so oproščeni subjekti, ki oglašujejo prireditve ali 
storitve, podprte s strani MOV.

VIII. PREPOVEDI

18. člen
(1) Oglaševanje ali postavitev oglasnih objektov v nasprotju z 
določili tega odloka je prepovedano.

(2) Nameščanje ali širjenje oglasnih sporočil izven objektov 
namenjenih oglaševanju je prepovedano.

(3) Nenamenska  uporaba in  poškodovanje objektov za 
oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje oglasnih sporočil 
iz Karte lokacij  je prepovedano.

IX. NADZOR

19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni 
organ občinske uprave.

20. člen
(1) Organ občinske uprave za nadzor odredi odstranitev 
objekta za oglaševanje, če ugotovi, da oglaševalec ali izvajalec 
oglaševanja oglašuje v nasprotju z določili tega odloka. 

(2) Pritožba zoper odredbo, izdano na podlagi tega člena, ne 
zadrži njene izvršitve. Zoper kršitelja organ iz prvega odstavka 
tega člena izvede postopek o prekršku. V primeru odstranitve 
objekta za oglaševanje z izvršbo, se le-ta opravi na stroške 
kršitelja.

(3) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških 
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne 
osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen 
preizkus znanja po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka 
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so 
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo 
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po zakonu o 
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prekrških.

X. DOLOČBE O SANKCIJAH

21. člen
(1) Z globo v višini 1200 EUR se sankcionira za prekršek 
pravna oseba, če ravna v nasprotju s 18. členom tega odloka 
ali ne odstrani oglasnega objekta v skladu z 20. členom tega 
odloka. 

(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki 
ne odstrani objekta v skladu z 12. členom tega odloka.

(3) Z globo v višini 800 EUR se sankcionira samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo 250 EUR se za prekršek sankcionira posameznik, 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

(5) Z globo 200 EUR se sankcionira samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

(6) Z globo 100 EUR se za prekršek sankcionira posameznik, 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
drugega odstavka tega člena.

22. člen
Sankcije tega odloka se uporabijo zoper izvajalca oglaševanja, v 
kolikor pa ta ni znan zoper oglaševalca ali lastnika zemljišča.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(1) Obstoječe  pogodbe, sklenjene  z  MOV, katerih predmet 
je opravljanje dejavnosti oglaševanja ali obstoječa soglasja 
oziroma dovoljenja MOV prenehajo veljati s potekom časa.

(2) Izvajalec oglaševanja, ki ima na dan sprejetja tega odloka 
sklenjeno pogodbo z MOV, katere predmet je opravljanje 
dejavnosti oglaševanja, mora s prenehanjem veljavnosti 
pogodbe že postavljene objekte za oglaševanje odstraniti v 
roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila. 

24. člen
Izvajalci oglaševanja, ki v času uveljavitve tega odloka 
oglašuje za lastne potrebe, je dolžan v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega odloka, že postavljene objekte za oglaševanja 
uskladiti s 6. členom tega odloka, sicer se odstrani skladno z 
20. členom tega odloka.

25. člen
Izvajalci oglaševanja, ki imajo v času uveljavitve tega odloka 
objekte za oglaševanje postavljene na podlagi veljavnih 
soglasij oziroma dovoljenj pristojnih upravnih organov, morajo 
najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka podati 
vlogo za vpis obstoječe lokacije v Karto lokacij. O vpisu v Karto 
lokacij se odloča skladno z določili 9. člena tega odloka.

26. člen
Karta lokacij je objavljena na spletnih straneh MOV (www.
velenje.si) oz. je na vpogled pri komisiji.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
12/10) in tarifna številka 2 Popravka Odloka o občinskih taksah 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 15/10).

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

Številka: 015-02-0005/2010
Datum:   20. 6. 2012

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.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 14. seji, dne 19. 6. 2012 
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja S4/5, Stara vas v Velenju

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 
S4/5, Stara vas v Velenju (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 17/95, 6/01 in 11/06 - v nadaljevanju kratko: odlok 
o PUP) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»I. UVODNE DOLOČBE 

(1) Sestavni del odloka o PUP je kartografska dokumentacija 
z naslovom  PUP S4/5 – STARA VAS, ki jo je izdelal Urad za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, številka projekta: 350-
08-0001/2009-300/KD; marca 2006.

(2) Vsebina grafičnih prilog:
Karta št. 1: Obstoječa parcelacija z mejo obravnave  
                                                              (M – 1:1000)

Karta št. 2: Določitev morfoloških enot              (M – 1:1000)«

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»S tem odlokom se določajo:

I.  Uvodne določbe

II. Območje obravnave
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III. Splošna merila in pogoji za prostorsko urejanje območja:
-  urbanistični koncept urejanja prostora (1),
-  odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč 

(2),
-  posegi v infrastrukturne koridorje (3),
-  arhitekturno oblikovanje objektov (4),
-  oblikovanje in urejanje zelenih površin (5),
-  varstvo okolja in zmanjševanje njegove ogroženosti (6),
-  merila in pogoji za komunalno urejanje prostora in zemljišč 

(7),
-  merila za določanje stavbnih parcel (8).

IV. Merila in pogoji glede vrste posegov v prostor:
- dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih objektov (1),
- dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in odstranitve 

obstoječih objektov (2)
- gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 

(3)
- gradnja opornih zidov in postavitev ograj (4)
- gradnja infrastrukturnih objektov in naprav (5),
- postavitev drugih objektov (6),
- spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 

delov (7),
- vzdrževanje stavb, infrastrukturnih objektov, naprav ter 

nepozidanih površin (8),

V. Merila in pogoji za urejanje posameznih morfoloških enot

VI. Končne določbe«

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»II. OBMOČJE OBRAVNAVE

(1) Območje, ki ga urejajo ti prostorski ureditveni pogoji je 
identično z območjem urejanja S4/5, ki je opredeljeno v 
prostorskih sestavina družbenega plana Mestne občine Velenje. 
Območje je pretežno namenjeno stanovanjski namembnosti v 
krajevni skupnosti Stara vas v Velenju in meri 11,66 ha.

(2) Območje urejanja S4/5 omejuje meja območja obravnave, 
ki je razvidna iz kartografske dokumentacije iz 1. člena tega 
odloka.«

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Območje urejanja S4/5 sestavljajo morfološke enote. 
To so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorski 
deli, ki sestavljajo območje urejanja. Določene so na osnovi 
parcelacije, načina zazidave, stavbnih tipov in pretežne 
namenske rabe površin.

(2) Opredelitev morfološke enote po namenu (oznake s 
številkami):
1 -  pretežno individualna stanovanjska namembnost;
2 -  pretežno večstanovanjska namembnost;
4 -  mešana namembnost (stanovanjska, poslovna, servisna, 

trgovska, gostinska, itd.);
5 -  stanovanjska in kmetijska namembnost;
6 -  obrtna, servisna, poslovna, proizvodna namembnost;
9 -  prometne površine in površine javne infrastrukture;

(3) Morfološka opredelitev območja – objektov (oznake s 
črkami):
A – pretežno samostojni enoviti objekti;
E – objekti večjih gabaritov (delavnice, poslovni, servisni 
objekti, itd.).

(4) Območje obravnave in meje morfoloških enot so prikazane 
v kartografski dokumentaciji iz 1. člena tega odloka.«

5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»III. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA PROSTORSKO 
UREJANJE OBMOČJA

»1. Urbanistični koncept urejanja prostora

(1) Obstoječi urbanistični koncept obravnavanega območja se 
dopolnjuje tako, da upošteva obstoječo gradnjo, z upoštevanjem 
že nakazanih gradbenih linij in z odmiki od cest, določenimi v 
tem odloku. V območjih brez izrazite gradbene linije okoliških 
objektov morajo biti odmiki od sosednjih zemljišč skladni z 
določili iz 6. člena tega odloka.

(2) Novogradnje so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 

(3) Novogradnje ne smejo presegati višinskih gabaritov okoliških 
stavb. Kadar so v območju objekti različnih višin, je potrebno 
upoštevati višino tistih stavb, ki so glede na namensko rabo 
objekta podobne in imajo podobno lego (ob ulici, dvorišču, 
dovoznih cestah, itd.).

(4) Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih objektov, 
dozidav, nadzidav, rekonstruiranih objektov oziroma 
prenovljenih objektov, se določajo tako, da urbanistične in 
arhitekturne rešitve novogradenj niso v nasprotju s sanitarno 
tehničnimi, požarno-varstvenimi in prometnimi predpisi.

(5) Pri spremembah namembnosti obstoječih objektov ali 
njihovih delov je potrebno upoštevati načelo združevanja 
enakih ali podobnih dejavnosti na enem prostoru in s tem 
zmanjševanje medsebojnih motečih vplivov.«

6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»2. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč
2.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti 
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00. 
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik 
tudi manjši. 

(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele je brez soglasja 
lastnika sosednje parcele dopusten takrat, kadar se na mestu 
poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova 
stavba v enakih gabaritih.

(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih 
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stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj 
zahtevni objekti od javne ceste in drugih javnih površin 
odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 
5,00 m od javne poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki 
manjši, mora s tem soglašati pristojen organ Mestne občine 
Velenje, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne 
službe za vzdrževanje državnih cest.

2.2. Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje 
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 
m. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele. 

(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

2.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč

(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m 
in je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi za 
gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

2.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša 
razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, 
in parcelno mejo.«

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»3. Posegi v infrastrukturne koridorje

(1) Za vse javne ceste se določajo varovalni pasovi, ki se varujejo 
za potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske 
posege, kot so širitve, ureditev križišč in pločnikov. Posegi in 
spremembe namembnosti v varovalnem pasu prometnice ne 
smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in varnostjo prometa. 
Za vse posege v varovalnih pasovih je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca. 

(2) Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih 
infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju 
upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino 
varovalnega pasu.«

8. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»4. Arhitekturno  oblikovanje

(1) Različni nameni in tipologije objektov narekujejo različen 
pristop k arhitekturnemu oblikovanju. Z jasnim arhitekturnim 
izrazom se naj nadaljuje doseženo ali presega v kvaliteti 
doseženo stopnjo oblikovanja stavbnih mas, arhitekturnih 
elementov ter fasad.
(2) Pri projektiranju posameznih objektov, novogradenj, 
dozidav, nadzidav ali rekonstrukcij obstoječih objektov, je 
upoštevati še naslednja načela:
� arhitekturna tipologija naj bo skladna z namembnostjo 

predvidenih objektov;
� upoštevati je celovitost podobe objektov v soseščini, 

poglede, prostorske poudarke in druge  prostorske 
konstante, značilne za obravnavano lokacijo;

� pri arhitekturnem oblikovanju novih objektov je potrebno 
upoštevati tudi tipologijo sosednjih objektov (višinske 
gabarite, naklone streh, vrsto in barvo kritine, itd.). Pri 
prenovah obstoječih fasad in pri fasadah novih objektov 
se naj uporabljajo pastelni barvni odtenki.

(3) Uporaba arhitekturnih elementov, izbira materialov, oblika 
strehe, ritem okenskih odprtin, barve in podobne arhitekturne 
značilnosti se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji, 
oziroma jih izbere arhitekt pri projektiranju.
(4) Posebno pozornost je potrebno posvečati sožitju objekta z 
zunanjo ureditvijo - dostopom, vhodom, zunanjimi stopnicami, 
teraso, ograjo, ipd.«

9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. Oblikovanje in urejanje zelenih površin
(1) Pri vseh posegih in dejavnostih v prostoru je varovati in 
obnavljati:
-  krajinski vzorec naravnih prvin, njegova razmerja in 

vegetacijo;
-  ohranjanju prehoda med pozidanimi in nepozidanimi 

območji.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja. 
Sanacije obstoječih degradacij so obvezne. Območja izven 
vrtov ob individualnih hišah se lahko zasadi samo z avtohtono 
vegetacijo, oziroma mora biti enaka obstoječi ali okoliški.
(3) Oblikovanje vrtov ob individualnih hišah mora biti 
prilagojeno terenu. Vrtovi naj bodo ograjeni, obrasli z živo mejo 
iz avtohtonih rastlinskih vrst, visoko do največ 1,80 m.«

10. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
6. Pogoji za varstvo okolja in zmanjševanje njegove 
ogroženosti

(1) Z novimi posegi v prostor se morajo izboljševati pogoji 
bivanja ali odpravljati negativni vplivi obstoječih ureditev.
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(2) Posegi se morajo izvajati enotno, enkratno, izjemoma 
v etapah, tako, da so uporabniki okoliških površin čim manj 
moteni.
(3) Obstoječe in predvidene objekte je obvezno priključiti 
na mestni sistem toplovodnega ogrevanja.  Le v izjemnih 
primerih, ko je priključevanje novih objektov na toplovodno 
omrežje neracionalno, je za ogrevanje objektov dopustna 
uporaba elektrike, sončne energije in drugih alternativnih virov, 
ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar le ob predhodnem 
soglasju pristojnega urada Mestne občine Velenje.
(4) Sanirati je potrebno kanalizacijo in jo priključiti na čistilno 
napravo, meteorne vode pa odvajati preko meteorne 
kanalizacije v vodotoke. Vse greznice, ki bodo opuščene, je 
potrebno izprazniti, razkužiti in zasuti.
(5) Za vse obstoječe stanovanjske in druge objekte in za 
dopolnilno gradnjo je zagotoviti oziroma omogočiti organiziran 
odvoz  odpadkov. Zbiranje odpadkov se rešuje po posameznih 
objektih, s tipskimi smetnjaki v posebnih prostorih v  objektih ali 
pa zagrajenih prostorih na dvorišču, ob upoštevanju pogojev 
ustreznih občinskih predpisov o ravnanju s komunalnimi 
odpadki.
(6) V objektih se ne sme načrtovati dejavnosti, ki bi kakorkoli 
vplivale na varovanje ali bi ogrožale varnost in premoženje 
ljudi. Vsi posegi morajo biti usklajeni z varnostnimi in sanitarno 
tehničnimi predpisi.«

11. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati vse zahteve 
požarno - varstvene zakonodaje, zlasti pa:
� zagotoviti dostop interventnih vozil do objekta najmanj iz 

dveh strani;
� ceste, interventne poti in dostopi morajo biti izvedeni tako, 

da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t, ter široke vsaj 3,50 
m;

� zagotoviti požarno vodo iz obstoječe in predvidene 
hidrantne mreže;

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

� upoštevati oddaljenost in čas prihoda najbližje gasilne 
enote.«

12. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. Merila in pogoji za komunalno urejanje prostora in 
zemljišč
(1) Vse novozgrajene objekte in objekte, ki bodo adaptirani, 
rekonstruirani, prizidani ali nadzidani, je obvezno priključiti 
na javno kanalizacijo, vodovodno, toplovodno, električno in 
javno cestno omrežje v skladu s pogoji iz soglasja upravljavca 
posameznega komunalnega voda.
(2) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 
investitor.
(3) Investitor je dolžan urediti zemljišče ob objektu najkasneje 
do začetka uporabe objekta, oziroma v treh letih od izdaje 
gradbenega dovoljenja.

13. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri vseh novogradnjah je potrebno zagotoviti priključek 
na javno cestno omrežje, pri vseh prizidkih pa je potrebno 

predhodno preveriti, če so obstoječi priključki na javno 
prometno omrežje ustrezno izvedeni. Vsi novi hišni cestni 
priključki morajo biti izvedeni  pravokotno na javno cestišče 
in pregledni, če to dopuščajo terenske razmere na posamezni 
lokaciji.
(2) Priključki na primarno ali sekundarno omrežje so možni 
v odvisnosti od priključnih moči predvidenih objektov in 
prevodnosti obstoječih cevovodov. V kolikor tem pogojem 
ni zadoščeno, je potrebno povečati profil primarnih oziroma 
sekundarnih cevovodov.
(3) Vse novogradnje se morajo preko ustreznega, predhodno 
zgrajenega sekundarnega kanalizacijskega sistema, priključiti 
na obstoječi sistem.
(4) Obravnavano območje je ogrevano s sistemom daljinskega 
toplovodnega ogrevanja. Priključitev objektov je možna glede 
na priključne moči in energetske potrebe objektov. Pogoje 
za priključitev na toplovodni sistem podaja upravljavec 
toplovodnega omrežja na osnovi razpoložljivih kapacitet v 
omrežju z upoštevanjem priključnih moči novih objektov. Le 
v izjemnih primerih, ko je priključevanje novih objektov na 
toplovodno omrežje neracionalno, je za ogrevanje objektov 
dopustna uporaba elektrike, plina, sončne energije in drugih 
alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar 
ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje. Pri ogrevanju novih objektov je potrebno 
upoštevati vso zakonodajo s področja graditve objektov in  vse 
podzakonske akte.
(5) Oskrba z električno energijo je možna z ustreznimi 
nizkonapetostnimi priključki preko obstoječih transformatorskih 
postaj. Po obsegu in zmogljivosti obstoječe omrežje zadostuje 
za novogradnje dopustne po teh prostorskih ureditvenih 
pogojih.
(6) Območje je pokrito z distribucijskim telekomunikacijskim 
omrežjem.

14. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
8. Merila za določanje stavbnih  parcel
(1) Oblikovanje parcel mora biti usklajeno z obstoječo tipologijo 
parcelacije, v skladu z namembnostjo in velikostjo objekta in 
ob upoštevanju naravnih lastnosti zemljišča.
(2) Velikost posamične stavbne parcele za stanovanjske 
objekte ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel. Za 
samostojne objekte je površina celotnega zemljišča pripadajoče 
parcele praviloma do 2 krat večja od bruto tlorisne površine 
stanovanjskega objekta nad terenom.
(3) Nova pripadajoča parcela novogradnje ne sme biti manjša 
kot 400 m2, ob upoštevanju  določil glede odmikov iz 6. člena 
tega odloka o PUP.

15. člen
15. člen se črta.

16. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V 
PROSTOR

1. Dopolnilna gradnja stanovanjskih hiš in drugih objektov
Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:
� novogradnja je dovoljena le na geološko primernih 
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zemljiščih;
� z novogradnjo se lahko pozida največ 40% površine 

pripadajoče parcele;
� višina novozgrajenega objekta ne sme presegati višine 

obstoječih v območju.«

17. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in odstranitve 
obstoječih objektov
Poleg splošnih pogojev je upoštevati še naslednje:
� dozidani del ne sme, skupaj z obstoječim delom presegati 

60% površine parcele;
� dozidani del ne sme presegati višine obstoječega 

objekta;
� nadzidani del ne sme presegati višine pretežne večine 

sosednjih objektov;
� rekonstrukcija  objekta je spreminjanje tehničnih 

značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta 
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam 
oziroma izvedba dela, s katerim se bistveno ne spreminja 
velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, 
zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri 
čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi 
z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več 
kakor 10 %;

� dovoljene so odstranitve obstoječih objektov ali njihovih 
delov.«

18. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi
»3. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
 (1) Na celotne območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Postavitev enostavnih 
objektov na stavbnih zemljiščih je dopustna na zemljiških 
parcelah, na katerih je že zgrajen objekt, ki ima veljavno 
gradbeno dovoljenje, oziroma  je za predviden objekt že 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.  (2) Razvrstitev 
objektov med nezahtevne in enostavne objekte in ostale pogoje 
za njihovo postavitev oziroma gradnjo, predpisujejo zakonski in 
podzakonski predpisi Republike Slovenije s področja graditve 
objektov in prostorskega načrtovanja.«

19. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. Gradnja opornih zidov in postavitev ograj
(1) Ograje in oporne zidove ob parcelnih mejah je dovoljeno 
postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da 
dopuščajo redno vzdrževanje cest. Določila glede odmikov 
ograj, opornih zidov in škarp od javnih prometnih površin in cest 
veljajo enako, kot so predpisana v 6. členu odloka o PUP. 
(2) Ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme 
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je 
treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
(3)  Žive meje ali ograje so lahko visoke največ 1,80 m. 
Izjemoma so lahko tudi višje, s tem da ne poslabšujejo bivalnih 
pogojev lastnikov sosednjih parcel in ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena.
(4) Protihrupne ograje je mogoče postavljati tam, kjer hrup 
presega s predpisi določene dopustne vrednosti.
(5) Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le 
v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali predstavljajo 
protihrupno zaščito, so lahko masivne izvedbe.«

20. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav 
(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcija infrastrukturnih 
objektov pomembnih za obravnavano območje, kot so 
cestno omrežje in naprave, omrežje telekomunikacij  in RTV 
zvez, komunalno omrežje z pripadajočimi napravami, sistem 
daljinskega ogrevanja  in električno omrežje. Ob tem je 
potrebno upoštevati veljavno urbanistično dokumentacijo in 
pogoje ter soglasja upravljavcev posameznih infrastrukturnih 
objektov in naprav.  (2) Pri rekonstrukciji infrastrukturnih vodov 
se praviloma izbirajo obstoječe trase infrastrukturnih vodov. 
Dovoljene so prestavitve infrastrukturnih vodov na nove trase 
pri novogradnjah in v primeru, da je predstavitev bolj racionalna 
od obstoječe trase.«

21. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. Postavitev drugih objektov
(1) Drobno urbanistično in komunalno opremo, nadstrešnice 
in kolesarnice, igrala in opremo počivališč, igrišč in naprav za 
rekreacijo je dovoljeno postavljati v skladu s splošnimi principi 
varnosti uporabnikov in v smislu izboljšanja programske in 
vizualne kvalitete prostora.
(2) Lokacija za postavitev spominskih obeležij se izbere na 
podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora 
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor, ne ovira 
promet,  ter ne slabšajo bivalni pogoji in varnost objekta, v 
kolikor je predvidena postavitev obeležja nanj.
(3) Začasni objekti, ki so namenjeni sezonski turistični 
ponudbi, se lahko postavijo na vse za to primerne površine, 
ob predhodnem soglasju pristojnega urada Mestne občine 
Velenje.«

22. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. Spremembe namembnosti delov obstoječih objektov in 
poslovne dejavnosti v novogradnjah
(1) Spremembe namembnosti pritličij ali drugih delov 
stanovanjskih objektov ter gospodarskih poslopij so dovoljene 
ob soglasju neposrednih sosedov. Pri spremembi namembnosti 
je potrebno poleg splošnih izpolniti, še naslednje pogoje:
� da je urejen dostop, dovoz in parkiranje in po potrebi 

dostava;
� da nima motilnih vplivov na sosednje objekte, ne povzroča 

hrupa, smradu, velike dostave in obiska.
(2) Možne namembnosti so:
� drobna storitvena dejavnost (manjše trgovine, servisi, 

saloni, gostinska dejavnost);
� družbeno - upravne dejavnosti (klubi, društva, 

izobraževanje);
� poslovne - svetovalne, projektivne in podobne dejavnosti.
(3) Sprememba namembnosti obstoječih objektov v 
stanovanjske, obrtne, trgovske ali poslovne namene je 
dovoljena pod splošnimi pogoji tega odloka in ob predhodnem 
soglasju Mestne občine Velenje.
(4) Dopustna je namestitev fotovoltaičnih elementov oziroma 
malih integriranih sončnih elektrarn na fasadah in strehah 
obstoječih in novih objektih.«

23. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»8. Vzdrževanje stavb, infrastrukturnih objektov in naprav in 
nepozidanih  površin
Na vseh obstoječih objektih in napravah so dovoljena 
vzdrževalna dela in spremembe, s katerimi se ohranjajo in 
izboljšujejo funkcionalno-tehnične in arhitekturno-ambientalne 
rešitve.«

24. člen
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. in 32. člen se črtajo.

25. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE POSAMEZNIH 
MORFOLOŠKIH ENOT

Morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1/A3, 1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7, 
1A/8, 1A/11 in 1A/12
(1) Morfološke enote z oznako 1A so območja pretežno 
enodružinskih stanovanjskih hiš.

(2) Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov, tudi v poslovne namene.«

26. člen
34., 35., in 36. člen se črtajo.

27. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
 » Morfološka enota 1A/9
Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov v poslovne, trgovske, 
servisne in druge namene.«

28. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološka enota 1A/10
(1) Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih stanovanjskih in 
gospodarskih objektov ali njihovih delov v poslovne, trgovske, 
gostinske, servisne in druge namene.

(2) Dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov s poslovnimi 
in servisnimi prostori v delu kletne etaže in pritličnih prostorih. 
Poslovna in servisna dejavnost ne sme bistveno poslabšati 
bivalnih pogojev v morfološki enoti.«

29. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološka enota 2A
Dovoljene so gradnja pomožnih objektov (garaž), dozidave, 
nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije obstoječih objektov, 
preureditve stropno-strešnih konstrukcij, gradnja oziroma 

postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremembe 
namembnosti obstoječih ali njihovih delov.«

30. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološke enote  4A/1, 4A/2 in 4A/3
Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov, v poslovne, servisne, trgovske in gostinske namene. Pri 
poslovni, servisni, trgovski ali gostinski dejavnosti je potrebno 
zagotoviti potrebno število parkirnih mest v primerni bližini, 
skladno z zakonskimi določili.« 

31. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološka enota 4A/4
Dovoljene so dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov, v poslovne, servisne, trgovske in gostinske namene. Pri 
poslovni, servisni, trgovski ali gostinski dejavnosti je potrebno 
zagotoviti potrebno število parkirnih mest v primerni bližini, ali v 
območju urejanja S4/13, skladno z zakonskimi določili.« 

32. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološki enoti 5A/1 in 5A/2
Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije 
obstoječih objektov, preureditve stropno-strešnih konstrukcij, 
gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov, v poslovne, obrtne, servisne, trgovske ali gostinske 
namene. Pri poslovni, servisni, trgovski ali gostinski dejavnosti 
je potrebno zagotoviti potrebno število parkirnih mest v primerni 
bližini, skladno z zakonskimi določili.«

33. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Morfološki enoti 6A in 6E
Dovoljena je dopolnilna gradnja poslovnih, servisni, obrtnih 
in drugih objektov, dozidave, nadzidave, odstranitve in 
rekonstrukcije obstoječih objektov, preureditve stropno-
strešnih konstrukcij, gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih 
objektov ali njihovih delov. Pri poslovni, servisni, obrtni ali 
drugi uslužnostni dejavnosti je potrebno zagotoviti potrebno 
število parkirnih mest v primerni bližini, skladno z zakonskimi 
določili.«

34. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Morfološka enota  9
V morfološki enoti, ki je cestno telo Koroške ceste, so dovoljeni 
le posegi za izboljšanje prometne in druge komunalne 
infrastrukture, rekonstrukcija ceste in gradnja hodnikov za 
pešce in kolesarske steze.«
35. člen
45. člen se spremeni  tako, da se glasi:
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»VI. KONČNE DOLOČBE
S sprejetjem tega odloka o PUP prenehajo veljati:
-   Odlok o Zazidalnem načrtu Industrijske cone II – Stara vas 

(Odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št, 
9/72) ;

-   Odlok o dopolnitvi Zazidalnega načrta Industrijske cone II 
– Stara vas (Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/79).«

36. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 
S4/5, Stara vas v Velenju vsebuje:
-   Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/5, Stara vas v Velenju  (Uradni vestnik MOV, 
št. 17/95);

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju 
(Uradni vestnik MOV, št. 6/01);

-    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju 
(Uradni vestnik MOV, št. 11/06).«

37. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske 
službe Republike Slovenije in Mestne občine Velenje.«

38. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji po tem odloku so stalno na 
vpogled pri pristojni službi Mestne občine Velenje, na Upravni 
enoti Velenje in na spletnih straneh Mestne občine Velenje.«

39. člen
49. člen se črta.

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

Številka:  012-0006/2001-300
Datum:    20. 6. 2012                 
              

   
     župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
(106/10 popr.) in 43/11-ZKZ-C) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
na 14. seji, dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 
04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 
– PUP 04 za dele mesta Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 22/06-UPB, 4/07 in 3/08 (v nadaljevanju: odlok o 
PUP 04) se v 2. členu črta zadnji stavek.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Urbanistični pogoji urejanja prostora«

1. Urbanistični koncept urejanja prostora

Obstoječi urbanistični koncept obravnavanega območja se 
dopolnjuje tako, da upošteva obstoječo gradnjo, z upoštevanjem 
že nakazanih gradbenih linij in z odmiki od cest, določenimi v 
tem odloku. V območjih brez izrazite gradbene linije okoliških 
objektov morajo biti odmiki od sosednjih zemljišč skladni z 
določili drugega poglavja tega člena odloka.

Novogradnje so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to 
omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele. 
Obvezno je pri novogradnjah potrebno upoštevati geološke 
razmere za gradnjo. 

Novogradnje ne smejo presegati višinskih gabaritov okoliških 
stavb. Kadar so v območju objekti različnih višin, je potrebno 
upoštevati višino tistih stavb, ki so glede na namensko rabo 
objekta podobne in imajo podobno lego (ob ulici, dvorišču, 
gozdnem robu, itd.).

Tipologija novih objektov naj ne odstopa od tipologije sosednjih 
objektov oziroma pretežne tipologije v območju urejanja ali 
morfološki enoti.

Intenzivnost izrabe prostora se s posameznimi posegom v 
prostor ne sme bistveno spreminjati.

Odmiki, vhodi, dovozi in dostopi do predvidenih objektov, 
dozidav, nadzidav, rekonstruiranih objektov oziroma 
prenovljenih objektov, se določajo tako, da urbanistične in 
arhitekturne rešitve novogradenj niso v nasprotju s sanitarno 
tehničnimi, požarno-varstvenimi in prometnimi predpisi.

Pri spremembah namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov je potrebno upoštevati načelo združevanja enakih ali 
podobnih dejavnosti na enem prostoru in s tem zmanjševanje 
medsebojnih motečih vplivov.«

2. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč
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2.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov, mora biti zadosten za normalno 
vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti oddaljene 
od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00 m. Ob pisnem 
soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši. 

Manjši odmik stavbe od sosednje parcele je brez soglasja 
lastnika sosednje parcele dopusten takrat, kadar se na mestu 
poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova 
stavba v enakih gabaritih.

Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih stavb 
določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni 
objekti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad 
terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 5,00 m od javne 
poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

2.2. Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik 
je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele. 

Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

2.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč

Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m in 
je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

2.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja 
med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in 
parcelno mejo.«

3.  člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na celotne območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, razen za morfološke enote, 
kjer je to izrecno prepovedano. Postavitev enostavnih objektov 
na stavbnih zemljiščih je dopustna na zemljiških parcelah, na 
katerih je že zgrajen objekt, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje, 
oziroma  je za predviden objekt že pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.

Razvrstitev objektov med nezahtevne in enostavne objekte 
in ostale pogoje za njihovo postavitev oziroma gradnjo, 
predpisujejo zakonski in podzakonski predpisi Republike 
Slovenije  s področja prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov.«

4. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Območje urejanja M4/9 z morfološkimi enotami 1A, 3A1, 5A2, 
7E, 9 in 10F:

V celotnem območju urejanja je dovoljena gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov.

V enotah 1A, 3A1, 5A2 in 7E je dovoljena dopolnilna gradnja 
stanovanjskih objektov in poslovnih objektov, odstranitve 
obstoječih objektov, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ter 
spremembe namembnosti obstoječih objektov ali njihovih 
delov.

V enoti 10F so dovoljeni posegi pri vzdrževanju obstoječih 
objektov (steklenjakov) s pripadajočimi površinami. Dopustna 
je sprememba namembnosti obstoječih objektov in površin, 
vendar le ob predhodni izdelavi strokovnih podlag (lokacijskega 
preizkusa), za katerega si mora investitor pridobiti soglasje 
Mestne občine Velenje. Dopustna je odstranitev obstoječih 
steklenjakov ali prestavitev steklenjakov na novo lokacijo 
izven območja urejanja in območje zazidati s stanovanjskimi, 
poslovnimi ali drugimi vrstami objektov (individualne 
stanovanjske hiše, vrstne hiše, atrijske hiše, dom za ostarele 
občane, varovana stanovanja, itd.). V morfološki enoti je 
dopustna dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov, dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov.

Morfološka enota 9 je prometno komunalni koridor, kjer so 
dovoljeni posegi za obnovo ali rekonstrukcijo obstoječe ceste, 
dograditev kolesarskih in pešpoti, izgradnja parkirišč in obnova, 
rekonstrukcija ali dograditev komunalne infrastrukture.«

5. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Območje urejanja R4/2 z morfološkima enotama 8 in 8C:

V enoti 8 so dovoljeni posegi za potrebe sanacije pridobivalnega 
prostora Premogovnika Velenje. Dovoljena je novogradnja 
rekreacijsko turističnih objektov (športna igrišča s spremljajočimi 
objekti, poti, dovozi, parkirišča, gostinski objekt s pripadajočim 
vrtom, pomoli) in parkovna ureditev celotnega območja. 
Predvideni posegi v prostor so dopustni le na podlagi izdelanih 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa), za katere 
si mora investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje. V 
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enoti je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.

V enoti 8C je dovoljena obnova in širitev centralnega stadiona, 
z vsemi pripadajočimi objekti in napravami. Dovoljena so 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih 
objektov, obnova in programske dopolnitve športnih objektov in 
naprav ter obnova parkovnih in prometnih površin. Dovoljena 
je obnova, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječega 
gostinskega objekta. Dovoljene so spremembe namembnosti 
obstoječih objektov ali njihovih delov. Dovoljena je obnova in 
posodobitev komunalne infrastrukture. V enoti je dovoljena 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.«

 6. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obravnavano 
območje PUP so stalno na vpogled v prostorih Mestne občine 
Velenje, na spletnih straneh Mestne občine Velenje in na 
Upravni enoti Velenje.«

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

Številka: 350-03-0002/2012-300
Datum:   20. 6. 2012

  
 župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l.r.

Svet MO Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja 
komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 12/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 
14. seji, dne 19. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o sprejemu Programa gospodarske javne 

službe obdelave in odstranjevanja komunalnih 
odpadkov z območja Mestne občine Velenje v 

letu 2012 
 I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme Program gospodarske 
javne službe obdelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov 
z območja Mestne občine Velenje v letu 2012.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
 
 
Številka:  414-05-0001/2007-100
Datum:   20. 6. 2012

  
 župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l.r.
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 1 

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 
56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 
št. 13/06, 13/10,20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 
20.06.2012 sprejel 

SKLEP 
o sprejetju dopolnitve letnega načrta ravnanja  

z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012 
 

1. 
S tem sklepom se sprejmejo dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2012. 
 

2. 
 

Zap. 
št. 

Objekt Kat.občina Parc.št. Identifikacijska 
oznaka-ID 
nepremičnine 

Površina 
 (m2) 

Delež 
občine 

Okvirna  
vrednost 
EUR 

Način  
prodaje 

1 Bife 
»Sajmons« 

Šmartno ob 
Paki 

112/7 Del stavbe št. 
110.ES z iden. 
št. 7.E 
ID 9527444 

126,6 100% 92.700,00 Javno 
zbiranje 
ponudb 

2 Zemljišče 
med 
Dobniki in 
Ažmani 

Paška vas 792/9, 
792/10 in 
792/11 

4315002 Id 
izvorne parcele  
792/4 

120 100% 2.000,00 Javno 
zbiranje 
ponudb 

 
 

3. 
Dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za 
leto 2012 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka:410-2/2012 
Datum: 21.06.2012                          
 
                                                                                          Župan : 
                                                                                  Alojz Podgoršek, l.r. 
 

 OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 

 
Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 20.06.2012 sprejel

SKLEP
o sprejetju dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno 

ob Paki za leto 2012

1.
S tem sklepom se sprejmejo dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 
2012.

2.

3.
Dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2012 začnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:410-2/2012
Datum: 21.06.2012                         

                                                                                          Župan :
                                                                                  Alojz Podgoršek, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) je Občinski svet občine 
Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 20.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 
683/2, pot v izmeri 3740 m²,  k.o. Gorenje, vpisana kot javno 
dobro.

2. člen
Zemljišče parc. št. 683/2, pot v izmeri 3740 m²,  k.o. Gorenje, 
vpisana kot javno dobro, postane last Občine Šmartno ob 
Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Številka: 032-004/2012
Datum: 21.06.2012

                                                                                           
 Župan

                                                                 Alojz Podgoršek, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) je Občinski svet občine 
Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 20.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. 
št. 750/2, pot v izmeri 6 m²,  k.o. Šmartno ob Paki, vpisana kot 
javno dobro.

2. člen
Zemljišče parc. št. 750/2, pot v izmeri 6 m²,  k.o. Šmartno ob 
Paki, vpisana kot javno dobro, postane last Občine Šmartno 
ob Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Številka: 032-003/2012
Datum: 21.06.2012

  Župan
                                                                    Alojz Podgoršek, l.r.  

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) je Občinski svet občine 
Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 20.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. 
št. 799/1, cesta v izmeri 1073 m²,  k.o. Paška vas, vpisana kot 
javno dobro.

2. člen
Zemljišče parc. št. 799/1, cesta v izmeri 1073 m²,  k.o. Paška 
vas, vpisana kot javno dobro, postane last Občine Šmartno ob 
Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Številka: 032-005/2012
Datum: 21.06.2012

 Župan
                                                                 Alojz Podgoršek, l.r.

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih ( Ur.l. RS, št. 12/91, 12/1991, 45I/94,, 
8/96, 18/98, 34/98, 36/00, 127/06), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Regijsko višje in visokošolsko središče ( Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12) 
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 
13/10, 20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 14. redni seji dne 
20.06.2012 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorice javnega 

zavoda Regijsko študijsko središče
1. člen

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki daje soglasje k 
imenovanju Katje Esih za direktorico javnega zavoda Regijsko 
študijsko središče.

2. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 093-01/2012
Datum: 21.06.2012
 

                                                                                   Župan
                                                                    Alojz Podgoršek, l.r.  
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Svet  Občine Šmartno ob Paki  je na podlagi drugega odstavka 17. člena 
Zakona v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 62/ 2010, 
94/2010, 40/2012) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 13/2006 in 13/2010, 20/11), na 14.  seji, dne 20. 6. 2012 sprejel 
naslednji

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Sonček Šmartno ob Paki 
I.

V šolskem letu 2012/2013 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.
V primeru, da fleksibilni del  v posamezni  skupini ali oddelku ne 
bo  zaseden, občina  le tega ne bo financirala.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, fleksibilni normativ 
pa se začne uporabljati od 01.09.2012 dalje.

Številka: 640-01-0007/2012
Datum: 21. 6. 2012

 Župan
                                                                 Alojz Podgoršek, l.r.
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