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3. člen
V 9. členu odloka o UN se na koncu člena doda nov odstavek,
ki se glasi:
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parkirišča in javne ceste morajo imeti na parcelo natančno
določeno pripadajoče zemljišče, s katerim razpolaga mesto.«

“Objekt Kidričeva 19a (C4/1):

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

Dopustna je dozidava obstoječega objekta na vzhodni in južni
strani. Etažnost dozidave mora biti enaka kot pri obstoječem
objektu.

Številka: 350-01-0055/2007-300
Datum: 23. 6. 2009

Za dozidavo obstoječega objekta in za ureditev zunanjih
pripadajočih površin je potrebno izdelati posebne strokovne
podlage in projektno dokumentacijo za katero si mora investitor
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje.«

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

4. člen
V 10. členu odloka o UN se pred zadnjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 14/07-ZSPDPO, 27/08-Odl.US,
76/08, 100/08- Odl.US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni
list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 76/08-ZIKS-1C), in 6. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006,
26/07in 18/08) na 24. seji, dne 23. 6. 2009 sprejel

»Objekt Šaleška cesta 19a (C4/3):
»Dopustna je obnova, rekonstrukcija, nadzidava in dozidava
obstoječega VVZ »Vrtiljak«, Cesta talcev 20 v Velenju, zaradi
povečanja kapacitet obstoječega objekta VVZ.«
5. člen
V 12. členu odloka o UN, se na koncu odloka doda nov zadnji
odstavek, ki se glasi:
»Prireditveni prostori
Na območju UN so za javne prireditve namenjeni naslednji
prireditveni prostori:
- Titov trg (C4/3);
- Cankarjeva cesta (C4/3);
- Atrij KSC (C4/3);
- Promenada med Trgom mladosti in Cankarjevo cesto
(C4/2,
C4/3);
- Park pred Gimnazijo Velenje (C4/2);
- Trg mladosti (C4/2);
- Športne površine ob šolah (C4/1, C4/2);
- Sončni park (R4/7);
- Območje Rdeče dvorane z okolico (C4/5a);
- Atrij pred objektom Kersnikova 2 v Velenje (S4/12).«
6. člen
V celoti se črta 41. člen odloka z naslovom »Merila in pogoji
za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč« in se
nadomesti z novim 41. členom, ki se glasi:
“Merila in pogoji za določanje zemljiških parcel
Postavitev novega objekta na parcelo ter določitev pripadajoče
zemljiške parcele objekta mora biti usklajena z obstoječo
tipologijo parcelacije in lege stavbe na parceli.
Velikost zemljiške parcele mora biti določena glede na
namembnost objekta, medsebojne razdalje objektov ter ostalih
lastnosti razpoložljivega prostora. Pri določitvi pripadajoče
zemljiške parcele ob novih objektih, si mora investitor pridobiti
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
Javne zelene površine, parkovne površine, peš poti, javna

ODLOK
o grbu in zastavi Mestne občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje grafična podoba grba in zastave
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju občina) ter pravila o
njuni uporabi.
2. člen
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa
grafične prepoznavnosti v komunikacijah z javnostmi. Z njima
potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne
in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
3. člen
Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v
obliki in pod pogoji, določenih s tem odlokom.
4. člen
Grb mesta ima obliko polkrožnega zrelogotskega ščita.
Grb simbolno prikazuje povezanost starega z novim, kar je
grafično prikazano z obzidjem gradu v spodnjem delu grba
in preko njega vidno silhueto svetle stolpnice v osrednjem
delu grba. V grbu uporabljene heraldične barve so poleg črne
obrobe zelena, rumena in bela kot simbolne barve mladosti in
optimizma.
5. člen
Zastava občine je po vertikali razdeljena na dve enaki polji
in vsebuje grb mesta, načeloma pozicioniran v vertikalno
os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu,
pri čemer je grb grafično ločen od zelenega dela zastave z
rumeno obrobo. Osnovna zastavna ruta ima razmerje dimenzij
2:5 (1:2,5) in upošteva veksikološka priporočila za mestne
občine.
6. člen
Grb in zastavo lahko uporablja kdorkoli za namen, ki promovira
pripadnost občini, pri tem pa ne žali, omalovažuje ali kako
drugače ustvarja konfliktne situacije med ljudmi in ustanovami.
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Grba in zastave izven uprave občine ni dovoljeno uporabljati
kot blagovno znamko, kot blagovni model oz. na način, ki bi
uporabnike navajal na neresnično uradnost dokumentov ali
dogodkov. O načinu reševanja morebitnih konfliktnih situacij
odloča župan.

Evropska unija...) njeno pozicioniranje ureja ustrezna
zakonodaja (Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije
- Uradni list RS, štev. 67/94, 14/1999, Uredba o uporabi
zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji Ur.l. RS,
št. 38/2004).

II. GRB

IV. OPREDELITEV GRAFIČNIH ELEMENTOV GRBA IN
ZASTAVE

Pravila uporabe grba občine
Grb Mestne občine Velenje
7. člen
Grb mesta se znotraj meja občine v skupini večih pomensko
sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen - gledano od
spredaj, na skrajno levo stran, oziroma kadar so grbi v vrsti, na
prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno
izpostavljeno, simbolno pomembno pozicijo.
Izven meja občine oz. pri uporabi grbov in oznak višjih rangov
(držav, EU...) se grb uporablja v skladu s pravili, ki urejajo
pojavnost le-teh (Zakon o grbu, zastavi in himni Republike
Slovenije - Uradni list RS, štev. 67/94, 14/1999, Uredba o
uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji
Ur.l. RS, št. 38/2004).

12. člen
Grb mesta in občine je po obliki polkrožni zrelogotski ščit.
Na njem sta uporabljeni standardni heraldični barvi (zelena
in črna) in barve heraldičnih kovin (rumena = zlato in bela
= srebro). Grb se pojavlja v različnih velikostih, tehnikah in
materialih. V Odloku predstavljene oblike tvorijo osnovni
nabor uradnih in dovoljenih izgledov. V izjemnih primerih so
za potrebe posamičnih grafičnih ali oblikovnih izdelkov možne
tudi drugačne rešitve, ki jih odobri župan.
Grb se lahko pojavlja na različne načine in sicer:
-

III. ZASTAVA
Pravila o uporabi zastave občine
8. člen
Zastava občine je trajno izobešena pred ali na stavbi, kjer ima
sedež občina, skupaj s simboli Republike Slovenije in Evropske
unije. Pozicijo posameznih zastav ureja ustrezna zakonodaja
(Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije - Uradni list
RS, štev. 67/94, 14/1999, Uredba o uporabi zastave in himne
Evropske unije v Republiki Sloveniji Ur.l. RS, št. 38/2004).
9. člen
Zastavo občine se izobesi ob državnih in lokalnih praznikih.
Zastava lahko visi neprekinjeno skupaj največ teden dni razen
ob izjemnih priložnostih, ki jih potrdi župan s sklepom.
10. člen
Zastava občine se obvezno skupaj z zastavo Republike
Slovenije izobesi v znak počastitve državnih praznikov v skladu
z določili veljavne zakonodaje (Zakon o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije - Uradni list RS, štev. 67/94, 14/1999,
Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki
Sloveniji Ur.l. RS, št. 38/2004) in sicer:
- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni
praznik;
- na dan 27. aprila, Dan upora proti okupatorju;
- na dan 1.in 2. maja, Praznik dela;
- na dan 25. junija, Dan državnosti;
- na dan 26. decembra, Dan samostojnosti.
11. člen
Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih dneh
skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava v takih
primerih nikoli ne sme biti izobešena v simbolno manj vredni
poziciji (pokrita, dimenzijsko manjša, zadnja v vrsti ipd.).
Izven meja občine oz. kadar zastava občine visi skupaj z
zastavami višjega pomenskega ranga (Republika Slovenija,
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v barvno aditivnih tehnikah (na monitorjih, projektorjih, z
laserji ipd.)
v tiskarskih, barvno subtraktivnih tehnikah (offset tisk,
tiskalniki, sitotisk, tampotisk ipd.),
kot 3D predmeti s težo in globino

V vsakem od zgoraj naštetih načinov prikaza so glede na
izbrano tehniko in potrebe možne naslednje izvedbe grba:
-

polnobarvni videz
sivinski videz
enobarvni videz
ostale grafične rešitve
3D rešitve

Grb je v uradnih proporcih in barvah predstavljen v posebni
grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in je dosegljiv
na spletnem naslovu www.velenje.si, poglavje “Simboli MOV”.
Na voljo je v standardnih izmenjevalnih rasterskih in vektorskih
formatih (jpg, ai, wmf).
Zastava Mestne občine Velenje
13. člen
Zastava je eden temeljnih in v prostoru najbolj izpostavljenih
vidnih obeležij identitete občine. Predvidene so tri zastavne
različice: za horizontalno obešanje, za vertikalno obešanje ter
posebne rešitve. Vse različice izhajajo iz istih oblikovalskih
izhodišč in jih obešamo tako, da je grb vedno obrnjen s
polkrožnim delom navzdol z barvnimi polji razdeljenimi po
višini obešene zastave.
Osnovni uradni zastavi občine sta glede na način obešanja
po vertikali razdeljeni na dve enaki polji in vsebuje grb mesta,
pozicioniran v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so
enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od
zelenega dela zastave z rumeno obrobo. Osnovna zastavna
ruta ima razmerje dimenzij 2:5 (1:2,5) in upošteva veksikološka
priporočila za mestne občine. V izjemnih primerih so za potrebe
posamičnih ambientalnih rešitev možne tudi drugačne rešitve,
ki morajo ohranjati osnovna oblikovalska izhodišča, njihovo

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

23. junij 2009

Številka 14-2009 / stran 59

izvedbo pa mora odobriti župan.
Zastava je v uradnih proporcih in barvah vidna v posebni
grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka oz. je dosegljiva
na spletnem naslovu www.velenje.si, poglavje “Simboli MOV”.
Na voljo je v standardnih izmenjevalnih rasterskih in vektorskih
formatih (jpg, ai, wmf).
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
Inšpekcijski organ
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 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 pa so
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o
prekrških.
15. člen
Z denarno kaznijo 200 EUR se kaznuje za prekršek
posameznik, samostojni podjetnik posameznik, posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, pravna oseba, odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika in odgovorna oseba v samoupravni
lokalni skupnosti, če:
1. uporablja grb ali zastavo občine v nasprotju z določili tega
odloka;
2. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z geometrijskimi in
likovnimi pravili;
3. če je na javni prireditvi uporabil poškodovan grb ali
zastavo;
Z denarno kaznijo 200 EUR se za prekršek kaznuje vsak
posameznik, ki je namerno poškodoval ali onečastil grb ali
zastavo mesta in občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Grba oziroma zastave občine ni dovoljeno uporabljati, če so
poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in
zastavi občine in mesta Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 15/1995)
18. člen
Ta odlok prične veljati dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 001-04-0001/2009
Datum: 23. 6. 2009
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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GRAFINA PRILOGA
k Odloku o grbu in zastavi Mestne obine Velenje

OPREDELITEV GRAFINIH ELEMENTOV GRBA MESTNE OBINE VELENJE
Grb je v uradnih proporcih in barvah dosegljiv na spletnem naslovu www.velenje.si, poglavje
"Simboli MOV". Na voljo je v standardnih izmenjevalnih rasterskih in vektorskih formatih (jpg, ai, wmf).

- Opredelitev elementov polnobarvnega videza grba







- Opredelitev elementov sivinskega videza grba
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- Opredelitev elementov enobarvnega oz. reliefnega videza





- Opredelitev ostalih grafinih rešitev
Z razvojem grafinega oblikovanja, novimi tehnološkimi rešitvami, nepredvidenimi rabami ipd. se
pojavljajo tudi grafine rešitve kot so prosojnost, navidezne 3D predstavitve grba, odbleski v podlagi, v
podtonu dokumentov predstavljeni grbi, slepi tisk ipd., ki lahko s strokovnim pristopom prepriljivo
aktualizirajo pojavnost in indentiteto obine. Te grafine rešitve se dovoljene zgolj, kadar gre za
profesionalno spremembo pojavnosti grba, ki ga za vsako posamezno rešitev odobri avtor grba oz.
župan.





- Opredelitev 3D rešitev grba
Grb se lahko pojavi tudi kot trirazsežnostni predmet. Kot izhodiše velja enobarvna razliica v dveh
variantah, kjer temne oz. svetle površine ponazarjajo dvignjene oz. spušene površine:
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OPREDELITEV GRAFINIH ELEMENTOV ZASTAVE MESTNE OBINE VELENJE
Pokonna zastava se obeša na krajši stranici zgoraj oz. po daljši stranici ob zelenem polju.
Horizontalna razliica se obeša na drog ob zelenem polju.
Zastava je v uradnih proporcih in barvah dosegljiva na spletnem naslovu www.velenje.si, poglavje
"Simboli MOV". Na voljo je v standardnih izmenjevalnih rasterskih in vektorskih formatih (jpg, ai, wmf).
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