
Številka: XX/2005X. mesec 2005

Mestna občina Velenje - ŽUPAN	
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št.17/2019) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in 
    usposabljanje Velenje	
3. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu sveta
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela  
    967 439/6)
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak 
    parcela 951 846)
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 
    953 570/37, 665/18, 665/20)
7. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 
    954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)
8. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela                                                                                             
     968 938/25, 938/26, 938/27)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

11. marec 2020 Številka: 4/2020

4/2020
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 9. seji, dne 
10. marca 2020 sprejel naslednji

SKLEP
 O IMENOVANJU ČLANOV V SVET 

JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA VELENJE

I.
V Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje se imenujejo:
- Gašper Koprivnikar,
- Tjaša Oderlap,
- Dimitrij Amon,
- Veronika Juvan,
- Marija Antonija Kovačič.

II.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

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

Številka: 032-03-01/2018
Datum: 10. marec 2020 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 9. seji, dne 
10. marca 2020 sprejel naslednji

SKLEP
 O IMENOVANJU ČLANA V SVET 

JAVNEGA ZAVODA CVIU – CENTER 
ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 

USPOSABLJANJE VELENJE

I.
V Svet javnega zavoda CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje Velenje se imenuje:
- Janja Rednjak.

II.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

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

Številka: 032-03-01/2018
Datum: 10. marec 2020 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 9. seji, dne 
10. marca 2020 sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata članu Sveta Mestne 

občine Velenje

I.
Zaradi smrti preneha mandat članu Sveta Mestne občine 
Velenje Mihaelu Letonji.

II.
Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 
Slovenska ljudska stranka.

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

Številka: 032-03-1/2018
Datum: 10. marec 2020 
       
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz 

javnega dobra
(ID znak parcela 967 439/6) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
ID znak parcela 967 439/6 v skupni izmeri 24 m2 iz javnega 
dobra.

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

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

Številka: 465-05-0005/2020
Datum: 10. marec 2020 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec 

iz javnega dobra 
(ID znak parcela 951 846) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
ID znak parcela 951 846 v skupni izmeri 205 m2 iz javnega 
dobra.

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

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

Številka: 465-05-0003/2020
Datum: 10. marec 2020 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20 v skupni izmeri 1269 
m2 iz javnega dobra.

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

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

Številka: 465-05-0077/2019
Datum: 10. marec 2020 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 

1279/9, 1279/10) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10 v 
skupni izmeri 159 m2 iz javnega dobra.

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

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

Številka: 465-05-0017/2020
Datum: 10. marec 2020 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27 v skupni izmeri 228 
m2 iz javnega dobra.

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

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

Številka: 465-05-0010/2019
Datum: 10. marec 2020 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č, 20. d, 20. e in 20. f člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 - ZIU, 
62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 55/2017) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/19) na 9. seji, dne 10. 
marca 2020 sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 

 
 

1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 1/18; v nadaljevanju: pravilnik), se 13. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»13. člen 
 (kriteriji za odločanje) 

 

 
 
KRITERIJ 
 

ŠTEVILO 
TOČK 

POTREBNA DOKAZILA 
Starši jih priložijo pri oddaji vpisne 
dokumentacije. 

1. 
 
 
 
 

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 
 

a) Otrok in starši imajo stalno 
prebivališče  na območju MO Velenje 
(velja tudi v primeru enostarševske 
družine). 

 
b) Otrok ima skupaj z enim od staršev 

stalno prebivališče na območju MO 
Velenje. 

 
c) Otrok tujcev ima skupaj z enim od 

staršev stalno prebivališče na 
območju MO Velenje. 

 
20 

 
 
Potrdilo o stalnem prebivališču v 
MO Velenje (oba starša in otrok) 

 
15 

 

 
Potrdilo o stalnem prebivališču v 
MO Velenje (en starš in otrok) 

5 

 
Potrdilo o stalnem prebivališču v 
MO Velenje 

2. Zaposlitev (upošteva se ena izmed variant): 
 

a) Oba starša sta zaposlena ali 
zavarovana iz naslova kmetijstva ali 
imata status rednega študenta (velja 
tudi v primeru enostarševske 
družine).  

 
b) Eden od staršev je zaposlen ali  

zavarovan iz naslova kmetijstva ali 
ima status rednega študenta. 

 
 

10 
 

 

 
 
Potrdilo delodajalca o zaposlitvi ali 
potrdilo o opravljanju dejavnosti, ki 
ne sme biti starejše od 30 dni/ 
potrdilo o rednem šolanju/ izpis iz 
AJPES-a v primeru samostojnega 
podjetništva  

5 

�. Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih 
(ni bil sprejet v nobeno izmed enot). 

       
      4 

 
Podatke ima vrtec. 
 

4. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega 
ali več otrok, za vsakega vključenega otroka 
prejme 4 točke. 

 
4 ali več 

 
Podatke ima vrtec. 

5. Družina ima več otrok (za vsakega 
predšolskega otroka 2 točki, za vsakega 
šoloobveznega otroka 1 točka). 

 
2 ali več 

 
Kopija rojstnega lista 

6. Starši v razpisanem šolskem letu hkrati 
vpisujejo v Vrtec Velenje več hkrati rojenih 
otrok (dvojčki, trojčki, …; za vsakega otroka 2 
točki). 

 
4 ali več 

 
Kopija rojstnega lista 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Pod točki kriterijev 1. in 2. enostarševske družine priložijo še: kopijo dokazila o preživnini, prejemanju 
pokojnine ali dokazila o vložitvi zahtevka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine.  
 
 
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je 
komisija dolžna preveriti njihovo resničnost. 
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. 
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno 
številko 3. dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija 
pod zaporedno številko 5. V kolikor ima kljub upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število 
točk, ima prednost starejši otrok.« 
 

2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
 
Številka: 640-01-0005/2017-530 
Datum: 10. marec 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

župan Mestne občine Velenje  
Bojan KONTIČ 

 
                                                           po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 
                                                                                                        Peter DERMOL, l.r. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 
61/2017) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 
– UPB in št. 17/19) na 9. seji, dne 10. marca 2020 sprejel naslednji 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
 

 
1. člen    

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
(Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih občine Velenje, št. 2/88, 8/92,1/93 in v Uradnem vestniku MOV, 
št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12, 23/12, 18/15; v nadaljevanju kratko: Odlok), ki jih je izdelalo podjetje Umarh, 
d. o. o., Ulica 5. prekmurske 7, 2250 Ptuj, številka projekta: 32/18.  
 

2. člen  
Spremeni se besedilo 2. opombe k naslovu 7. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
»2 Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).« 
 

3. člen  
V tabeli 14. člena Odloka se spremenijo naslednji sklopi, ki se na novo glasijo: 
»S33  
Varstveni režim: Objekt je varovan, kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško 

jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične 
omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih 
pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih 
urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz 
zahtev skrbnika kulturne dediščine.  

Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje: 

Zaradi slabega stanja, je potrebno objekt v celoti porušiti ob predhodni 
izdelavi tehničnega posnetka obstoječega objekta in pod pogoji skrbnika 
kulturne dediščine (glej tudi N27) obvezno nadomestiti z novim objektom. 
Gre za prostorsko izjemno pomembno vstopno območje na stari trg, kjer se 
varuje njegova morfološka zasnova, oblika streh, gabariti, meje in silhuete 
naselja, zato mora nadomestni objekt v oblikovanju slediti odstranjenemu 
objektu. Pred začetkom rušitve je treba izdelati tehnični posnetek zunanje 
arhitekturne podobe objekta. Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, 
N13 (oz. brez N13 v kolikor ne bo izveden), N14, N28 in N15 je možna 
izvedba kleti. 

Horizontalen gabarit: Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Vertikalen gabarit: Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Etažnost: K+P+1+M. 
Namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt, ob rekonstrukciji lahko postane poslovni 

objekt. 
Oblikovanje: Rekonstrukcija zunanjosti v celoti  pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. 
S34  
Varstveni režim: Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 25 (EŠD 

16473), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 
13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa 
so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in 
kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih 
parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev 
skrbnika kulturne dediščine.  

Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje:  

Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela pod pogoji skrbnika kulturne 
dediščine. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. Ob 
izvedbi garažne hiše skupaj z objekti N27 (S33), N13 (oz. brez N13 v kolikor 
ne bo izveden), N14, N28 in N15 je možna izvedba kleti. 

Horizontalen gabarit: Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
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Vertikalen gabarit:  Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Etažnost:  K+P+1+M. 
Namembnost:  Stanovanjsko poslovni objekt, ob rekonstrukciji lahko postane poslovni, 

stanovanjski ali stanovanjski in poslovni objekt. 
Oblikovanje:  Rekonstrukcija v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. 
S44  
Varstveni režim: Obstoječi objekt je od vodnega zemljišča kanaliziranega vodotoka II. reda 

odmaknjen manj kot 5 m. Vse navedbe v nadaljevanju so želene 
urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev 
in soglasja upravljavca vodotoka. 

Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje:  

Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustne so dozidave in nadzidave. 
Porušitev je dopustna, nadomestna gradnja ni dopustna. 

Horizontalen gabarit: Priporoča se ohranjanje obstoječih gabaritov. 
Vertikalen gabarit:  Obvezno se ohranjanje obstoječih gabaritov, dopustna je širitev objekta 

proti jugovzhodu. 
Etažnost:  P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M. 
Namembnost:  Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno 

stanovanjska ali poslovna. 
Oblikovanje:  Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna 

naj bo tudi uporaba materialov. 
S55  
Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje:  

Dopustna so vsa prenovitvena dela, dozidava in nadzidava nista možni. 

Horizontalen gabarit: Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Vertikalen gabarit:  Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Etažnost:  P+1+M. 
Namembnost:  Župnišče. 
Oblikovanje:  Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. 
S57  
Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje: 

Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustne so dozidave krajšega 
trakta v obstoječi širini v smeri proti severu in vzhodu tako, da ne 
onemogočajo obstoječega in načrtovanega parkirišča, maksimalno do južne 
linije toleranc kleti garažne hiše z oznako T3 ter ob upoštevanju 
maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega objekta. Nadzidava ni  
dopustna. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. Na severni 
strani je dopustna izvedba odprtega gostinskega vrta med predvidenimi 
parkirišči, ki naj se oblikuje skladno z arhitekturo osnovnega objekta. 

Horizontalen gabarit: Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! 
Vertikalen gabarit: Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. 
Etažnost: P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt.« 

 
 

4. člen  
(1) V tabeli 15. člena Odloka se spremenijo naslednji sklopi, ki se na novo glasijo: 
»N4  
Horizontalen gabarit: Maksimalno 14 m x 9,3 m. 
Vertikalen gabarit:  Venec ne sme presegati venca stavbe S3. 
Etažnost:  P+1+M. 
Namembnost:  Poslovni objekt. 
Faznost: Pogoj za gradnjo novega objekta  je porušitev obstoječega objekta S5. 
Oblikovanje:  Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 

zadržano in nevtralno. 
 
 
 
 

N5  
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Posebnosti: Pomemben je odmik v smeri proti sosednjim objektom, ki mora biti usklajen 
z vsemi predpisi (požarna varnost, promet varnost in urejenost, zdravstvene 
oz. higienske zahteve idr.). 

Horizontalen gabarit: Maksimalno 14 m x 9,3  m. 
Vertikalen gabarit: Venec ne sme presegati venca stavbe S3. 
Etažnost: P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Oblikovanje: Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 

zadržano in nevtralno. 
N8  
Posebnosti:  Nadhod nad regionalno cesto je tehnološki objekt s specifičnim 

oblikovanjem, tehnologijo in etažnostjo. Objekt mora biti čim bolj 
transparenten, tudi streha. Oblikovanje in uporaba materialov naj sledi ideji 
gibanja in transparence. Glej tudi opis objekta S20 in N7. Dopustna je  
lokacija nadhoda  na vzhodni strani objekta N7 (tolerance objekta nadhoda) 
v kolikor je takšna izvedba zaradi objektivnih razlogov boljša (investicija, 
prometna varnost, celostna zasnova trga ob pekarni, boljša preglednost 
idr.). Nadhod za pešce se mora nad voziščem regionalne ceste predvideti 
na minimalni višini 5,50 m nad voziščem. 

N14  
Posebnosti: Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27 (S33), N28 in N15 je 

možna izvedba kleti. 
Horizontalen gabarit: Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov  - 

prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi objekti oz. novimi 
(objekti v nizu).  

Vertikalen gabarit: Venec ne sme presegati venca stavbe S33. 
Etažnost: K+P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Faznost: Glej posebnosti! 
Oblikovanje: Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 

zadržano in nevtralno. 
N15  
Posebnosti: Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27 (S33), N14 in N28 (oz. 

brez N28 v kolikor ne bo izveden kot objekt)  je možna izvedba kleti.  
Horizontalen gabarit: Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov  - 

prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi oz. novimi objekti 
(objekti v nizu).  Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter 
torej tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa 
se navzven ohranja – v tem primeru bo objekt lomljen. Gradbena linija 
zunanje (južne) fasade mora biti povezana z objektom N28. 

Vertikalen gabarit: Venec ne sme presegati venca stavbe S��. 
Etažnost: K+P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Faznost: Glej posebnosti! 
Oblikovanje: Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 

zadržano in nevtralno. 
N16  
Horizontalen gabarit: Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov  - 

prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi oz. novimi objekti 
(objekti v nizu). Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter torej 
tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa se 
navzven ohranja – v tem primeru bo objekt lomljen.  

Vertikalen gabarit:  Venec ne sme presegati venca stavbe S33. 
Etažnost:  P+1+M. 
Namembnost:  Poslovni objekt. 
Faznost: Pogoj za gradnjo novega objekta  je porušitev obstoječega objekta S39. 
 
 
 
Oblikovanje:  
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Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 
zadržano in nevtralno. 
 

N27  
Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje: 

Objekt je novogradnja, ki nadomešča objekt S33. Načrtovan mora biti pod 
pogoji skrbnika kulturne dediščine, z enakim višinskim gabaritom in etažno 
strukturiranostjo kot odstranjen objekt S33. Gre za prostorsko izjemno 
pomembno vstopno območje na stari trg, kjer se varuje njegova morfološka 
zasnova, oblika streh, gabariti, meje in silhuete naselja, zato mora 
nadomestni objekt v oblikovanju slediti odstranjenemu objektu. Načrtovan 
je nekoliko ožji objekt od odstranjenega S33, kar predstavlja kompromisno 
rešitev - občina bo s tem ob novi dvosmerni cesti omogoči ureditev dodatnih 
9 parkirišč za prebivalce starega mestnega jedra, kar predstavlja 
nadomestni ukrep, ker se v jedru promet ukinja. Ob izvedbi garažne hiše 
skupaj z objekti S34, N14, N28 in N15 je možna izvedba kleti. 

Horizontalen gabarit: Objekt se izvede manjših gabaritov kot je obstoječ S33, nadomestni objekt 
mora v oblikovanju in pojavnosti slediti odstranjenemu objektu. 

Vertikalen gabarit: Obvezno se ohranjajo gabariti obstoječega objekta S33. 
Etažnost: K+P+1+M. 
Namembnost: Stanovanjsko poslovni objekt ali poslovni objekt. 
Oblikovanje: Rekonstrukcija zunanjosti v celoti  pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. 
N28  
Posebnosti: Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27(S33) in N15 je možna 

izvedba kleti. 
Horizontalen gabarit: Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov  - 

prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi objekti oz. novimi 
(objekti v nizu). Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter torej 
tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa se 
navzven ohranja (zunanja gradbena linija je obvezna a je lahko simbolična 
– npr. kot zid z vrati).  

Vertikalen gabarit: Venec ne sme presegati venca stavbe S33. 
Etažnost: K+P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Faznost: Glej posebnosti! 
Oblikovanje: Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo 

zadržano in nevtralno. 
N29  
Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje: 

Objekt je novogradnja, ki nadomešča spomeniško zaščiten S22, ki je 
izgubil dediščinske lastnosti, je v slabem stanju in je zato namenjen rušitvi. 
Načrtovan mora biti kot rekonstrukcija mase in zunanje arhitekturne 
podobe odstranjenega objekta na podlagi tehničnega posnetka 
obstoječega objekta S22 pod pogoji skrbnika kulturne dediščine.  

Horizontalen gabarit: Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S22, z dopustnimi manjšimi 
odstopanji. 

Vertikalen gabarit: Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S22 a so dopustne tolerance v 
smislu zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih višin v objektu. 

Etažnost: P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Oblikovanje: Rekonstrukcija zunanjosti v celoti  pod pogoji skrbnika kulturne dediščine 

(glej tudi S22). 
T1  
Posebnosti:  V teren vkopana garažna hiša. Višina objekta je določena z višinsko razliko 

med koto pritličja in koto izohipse do katere objekt tlorisno sega a ne sme 
presegati 7,5 m. Etažnost znotraj tako določene bruto višine je poljubna, 
streha je ravna in obvezno ozelenjena skladno z zahtevami skrbnika gozda. 
Klet ni dovoljena. 

Horizontalen gabarit: Maksimalno 30 m x 15 m, v gozd lahko posega  največ 15 m. 
 
 
Vertikalen gabarit:  

 
 
Glej posebnosti! 
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Etažnost:  Glej posebnosti! 
Namembnost:  Poslovni objekt / garažna hiša. 
Faznost: Postavitev objekta je možna zgolj izjemoma, kot toleranca, v kolikor 

postavitev objekta N9 ni možna in ob ustreznih geomehanskih pogojih.   
Oblikovanje:  Garažna hiša, je tehnološki objekt, s specifičnim oblikovanjem, tehnologijo 

in etažnostjo. Objekt mora biti čim bolj transparenten in lahkoten. 
Oblikovanje in uporaba materialov naj sledi ideji gibanja in transparence.« 
 

(2) V tabeli 15. člena Odloka se brišeta sklopa N13 in N19.  
 
(3) V tabeli 15. člena Odloka se za sklopom N29 doda nov sklop N30, ki se glasi: 
»N30  
Možnosti spreminjanja 
glede na obstoječe 
stanje: 

Objekt je novogradnja, ki nadomešča spomeniško zaščiten objekt S13. 
Načrtovan mora biti kot rekonstrukcija mase in zunanje arhitekturne 
podobe odstranjenega objekta na podlagi tehničnega posnetka 
obstoječega objekta S213 pod pogoji skrbnika kulturne dediščine.  

Horizontalen gabarit: Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S13, z dopustnimi manjšimi 
odstopanji. 

Vertikalen gabarit: Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S13 a so dopustne tolerance v 
smislu zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih višin v objektu. 

Etažnost: P+1+M. 
Namembnost: Poslovni objekt. 
Oblikovanje: Rekonstrukcija zunanjosti v celoti  pod pogoji skrbnika kulturne dediščine 

(glej tudi S13).« 
 
 

 

5. člen  
Spremeni se besedilo 21. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
»Celotno območje ob regionalni cesti se, ne glede na lastništvo in morfološko enoto, ureja kot zelena / 
vegetacijska vizualna in protihrupna zaščite v smeri proti cesti, ki ločuje staro naselje in novi del mesta 
in hkrati tudi  ponazarjajo nekdanji prehod naselja v odprti kmetijski prostor. Ob tem je potrebno 
upoštevati zahteve, ki izhajajo iz zagotavljanja varnega prometa. Obstoječo vegetacijo je potrebno 
ohraniti, jo ustrezno dopolniti, po potrebi nadomestiti in vzdrževati. Območje se delno nameni parkirnim 
površinam, ki morajo biti izdatno ozelenjene in ki naj bodo oblikovni presežek na način, ki omogoča 
dvojno rabo: ali zgolj parkiranje ali pa so parkirne površine, kadar na njih niso avtomobili tudi sicer 
zanimive in uporabne. Ob načrtovanju parkirišč na južni strani regionalne ceste in severno od linije trških 
objektov se linija dreves, grmovnic in žive meje ohrani oz. po potrebi izvede na novo kot zelena cezura.« 
 

6. člen  
Spremeni se besedilo 23. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
»Glavni trg se preko širokega stopnišča poveže s površino, ki obkroža cerkev. Župnišče se umakne v 
bližino cerkve ali pa ostane na obstoječi lokaciji in hkrati prostor okoli cerkve in glavni trg poveže v 
celoto. Prostor med cerkvijo in novim, nadomestnim župniščem se oblikuje kot manjši trg, primerno 
urejen glede na pomen prostora tako, da odigra vlogo trga pred sakralnim objektom in hkrati vlogo 
kvalitetnega prostora prehajanja in druženja. Nujna preureditev prometa  omogoči ustreznejši dovoz do 
cerkve in manjše parkirišče ob njenem vhodu ter dovoz do zalednih stanovanjskih hiš in novega 
župnišča ter varnejši dostop za pešce. Obstoječi oporni zid okoli cerkve se obnovi in v poteku nekoliko 
spremeni zato, da se ob cesti omogoči ureditev pločnika oz. površine za pešce. Na mestu obstoječega, 
zaradi strmine in ožine neuporabnega dovoza, se oblikuje stopnišče, ki se preko ceste navezuje na 
center starega naselja pa tudi na pot na grad.  Pod cerkvijo se na severni strani, na nivoju ceste oblikuje 
večja parkirna površina. Na njeni južni strani oz. ob severnem robu opornega zidu cerkve se izvede 
klančina za invalide. Okoli cerkve tako nastane velika odprta površina, ki poudarja pomen in lokacijo 
sakralnega objekta, poveča njegovo dominantnost a hkrati vizualno in funkcionalno bolj poveže cerkev 
in njeno prenovljeno neposredno okolico z naseljem in zaledjem.« 
 

7. člen  
Spremeni se besedilo 24. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
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»Navzven se prostor navezuje na ostale ureditve (trg med novim in starim, glavna ulica), navznoter se 
ureja  tako, da se sicer podreja funkciji objekta vendar se »obdela« kot kvaliteten dvoriščni prostor. 
Glede na to, da na območju primanjkuje parkirišč, je možno delno reševanje tega problema v notranjem 
dvorišču, kar je manj želena rešitev. Boljša rešitev  pa je možnost ureditve kvalitetnega  bivalnega ali 
celo poslovno bivalnega atrija v funkciji dejavnosti, ki bo v objektu, parkiranje pa se umesti v kletno etažo 
Majerholdove hiše (N27) oz. celotnega niza objektov ob njen (S34, N14, N15, N28) ali garažno hišo 
(N9). Navzven se območje navezuje na glavni trg.« 
 

8. člen  
Spremeni se besedilo prvega odstavka 24. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
»Urejanje parkirišč mora biti presežek zgolj tehničnih rešitev (glej zahteva za posamezna območja v 
poglavju Krajinsko arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev vključno s pogoji in 
usmeritvami za projektiranje in gradnjo). Zasnovana morajo biti tako, da omogočajo čim manjšo porabo 
površin ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest (število mest pogojuje število stanovanj oz. 
vrsta in obseg dejavnosti) in prijetno bivanje/delo v starem jedru. Načeloma morajo biti čim bolj 
ozelenjena, oblikovno členjena z različnimi materiali in urejena tako, da je zagotovljeno čim bolj 
kvalitetno ravnanje s padavinskimi vodami (propustnost).« 
 

9. člen  
Spremeni se besedilo 48. člena Odloka, ki se na novo glasi: 
»V območju urejanja so naslednje enote kulturne dediščine: 

 Velenje - Trško jedro, EŠD 13267, registrirana kulturna dediščina, naselbinska dediščina; 
 Velenje - Grad Velenje, EŠD 797, vplivno območje, profana stavbna dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 32, EŠD 16475 (S27), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 26, EŠD 16474 (S26), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 24, EŠD 16472 (S24), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 22, EŠD 16470 (S19), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stan' trg 18, EŠD 16466 (S18), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 16, EŠD 16465 (S16), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina,  
 Velenje Hiša Stari trg 12, EŠD 16461 (S11) registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 2, EŠD 16468 (S3), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 11, EŠD 16460 (S13), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 13, EŠD 16464 (S14), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 19, EŠD 16467 (S37), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 21, EŠD 16467 ( S37), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Stari trg 23, EŠD 16469 (S36), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Ljubljanska 6, EŠD 16458 ( S43), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Hiša Ljubljanska 8, EŠD 16459 (S45), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna 

dediščina;  
 Velenje Cerkev Karmelske Matere božje, E ŠD 3427, kulturni spomenik, sakralna stavbna 

dediščina;  
 
Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega 
akta, in drugih uradnih evidenc.  
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Za kulturni spomenik velja režim, določen z aktom o razglasitvi.  

 
Za registrirano kulturno dediščino navedeno v prvem odstavku tega člena velja, da posegi v prostor ali 
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi 
režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem 
členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih 
opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.  

 
Za registrirano stavbno dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:  

 tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
 gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,  
 oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno 

pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),  
 funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in 

pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema,  
 komunikacijska in infrastrukturne navezava na okolico,  
 pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih cerkvah, gradovih, 

znamenjih itd. ),  
 celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 

dediščine),  
 zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  

 
Za registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:  

 naselbinska zasnova (parcelacije, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),  
 odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota 

objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne 
funkcionalne celote),  

 prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),  
 prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),  
 naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,  
 podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  
 odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),  
 stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd. ),  
 oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,  
 zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  

 
V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu 
ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne 
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.  

 
Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem.  

 
Za vsak poseg v enoto dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.  

 
Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo 
in odstranitev arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna 
območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.  

 
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojen organ to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.  
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Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi.  

 
Na celotnem območju naselbinske dediščine so prepovedani posegi v prostor ali načini izvajanja 
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco. Kakršnikoli posegi znotraj tega območja so dopustni le s predhodno pridobitvijo 
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. 
 
Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja 
del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana  ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa 
morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD_1). Investitor 
mora v tem primeru za arheološke raziskave in odstranite v arheološke ostaline pridobiti tudi posebno 
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu kulturo.« 
 

10. člen  
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.  
 
 
 
Številka: 350-0�-0005/2017-�00 
Datum: 10. marec 2020  

 
 
 
 

župan Mestne občine Velenje  
Bojan KONTIČ 

 
                                                           po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 
                                                                                                        Peter DERMOL, l.r. 
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