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Ur. vestnik št.2/05

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

1. PROGRAM priprave lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju
2. PROGRAM priprave za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu 

začasne deponije komunalnih odpadkov
3. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja-ice javnega zavoda Knjižnica Velenje
4. SKLEP o imenovanju člana v svet Šolskega centra Velenje
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje,  iz javnega dobra (Gubčeva)
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje,  iz javnega dobra (pokopališče 

Podkraj
7. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (HTZ d.o.o .)
8. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (Pungartnik)
9. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje (Merkur d.d.)
10. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o.Vinska gora, iz javnega dobra (Vodušek)
11. SKLEP o zamenjavi nepremičnin v k.o. Vinska gora (Vodušek)
12. SKLEP o zamenjavi nepremičnine v k.o. Velenje (Fraktal Consultind d.o.o.)
13. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Škale (Graščina Turn)
14. SKLEP o odtujitvi nepremičnine v k.o. Velenje (za potrebe TRC jezero – Pikin svet)
15. SKLEP o sprejetju Novelacije energetske zasnove Mestne občine Velenje 
16. SKLEP o prodaji parkirnih mest v garažni hiši na Kardeljevem trgu v Velenju 
17. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Selo 
18. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Centra za vzgojo, izobraževanje in 

usposabljanje Velenje
19. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Gorica
20. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Mihe Pinterja Toleda Velenje
21. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje
22. MNENJE o kandidatu za ravnatelj (a-ico) Osnovne šole Livada Velenje

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 37. člena statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) in 12., 27. 
in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 14/03) 
dne 16.02.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju

1.    Vsebina programa priprave

S tem programom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

lokacijskega načrta Stari jašek v Velenju (v nadaljevanju: 
LN Stari jašek ali LN);

- predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno 
območje LN Stari jašek;

- nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter 
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN Stari 
jašek;

- seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve;

- način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag;
- obveznosti v zvezi s financiranjem LN Stari jašek;
- roki za pripravo in sprejemanje LN Stari jašek;
- objava programa priprave.

2.   Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

OCENA STANJA, RAZLOGI

Premogovnik Velenje d.d., kot lastnik večjega dela zemljišč in 
objektov na območju Starega jaška in kot naročnik osnovnega 
Ureditvenega načrta Stari jašek (Odlok o UN objavljen v 
Uradnem vestniku MO Velenje št. 5/00, s spremembami v št. 
4/02 in 20/04) želi, na osnovi dogovora z drugimi lastniki in 
najemniki prostorov na območju Starega jaška, na območju 
realizirati nove, dogovorjene programe, ki se nanašajo na: 
- območje urejanja RM (območje muzeja premogovništva) z 

izgradnjo novega večjega objekta pri gasilskem domu ter z 
nadomestno gradnjo objekta gasilskega doma;

- območji urejanja RP (območje za proizvodnjo, obrt in 
poslovne dejavnosti) in E (območje Elektronike) s prometno 
preureditvijo območja ter izgradnjo enega večjega ali dveh 
manjših, povezanih proizvodnih objektov;

- del območja urejanja RP s spremembo namembnosti 
in preureditvijo za izgradnjo objektov za potrebe golf 
vadbišča;

- območje urejanja S (območje Sipak) s preureditvijo dostopa 
zahodno od stare termoelektrarne (povezava parkirnih 
površin ter dostop), organizacijo dostopov na vzhodni strani 
iz območja skupnih površin,

- območji urejanja SP (skupne površine v ureditvenem 
območju) in G (območje Gradis) s preureditvijo parkirnih 
površin ter izgradnjo dodatnega večjega poslovno 
proizvodnega objekta,

- območje urejanja A z ureditvijo prometne povezave za 
napajanje obstoječih in predvidenih objektov,

- na vseh območjih urejanja z opredelitvijo pogojev za 
prizidave k obstoječim objektom, pogojev za nadomestno 
gradnjo objektov ter pogojev za spremembe namembnosti 

objektov,
- določitev koncepta za prometno urejanje območja,
- določitev avtobusnih postajališč lokalnega, mestnega 

prometa, ki bodo obenem služila tudi  za dovoze dijakov 
šolskega centra, ter avtobusnega postajališča za potrebe 
občasnih dovozov obiskovalcev muzeja,

- določitev peš povezav ter kolesarskih stez.
Mestna občina Velenje pa želi na južnem obrobju ureditvenega 
območja preurediti sedanji priključek iz območij urejanja A 
(območje APS) in RM na lokalno cesto v krožišče.

PRAVNA PODLAGA

Obravnavano območje se sedaj ureja na osnovi Odloka o 
ureditvenem načrtu Stari jašek (Uradni vestnik MO Velenje št. 
5/00) in Odloka o spremembah in dopolnitvah UN Stari jašek 
(Uradni vestni MO Velenje, št. 4/02 in 20/04) - v nadaljevanju 
osnovni odloki o UN. 

Glede na obseg predlaganih sprememb pri urejanju tega 
prostora je predlagana izdelava novega Lokacijskega načrta za 
obravnavano območje po postopku, ki ga predpisuje Zakon o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 14/03), kar 
bo omogočilo pravno podlago za nameravane posege.

3.   Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno 
območje LN Stari jašek

Ureditveno območje LN Stari jašek je enako kot ga določajo 
osnovni odloki o UN Stari jašek. V ureditveno območje LN 
Stari jašek je potrebno zajeti tudi del zemljišča za izvedbo 
predvidenega krožišča, na južnem robu.

Območje urejanja z oznako M4/2, ki predstavlja tudi ureditveno 
območje LN Stari jašek, je v veljavnem prostorskem planu MO 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/04) opredeljeno 
kot mešano območje. Del zemljišča za izvedbo predvidenega 
krožišča pa sega v območje urejanja z oznako S5/29, ki je 
po veljavnem prostorskem planu namenjeno stanovanjski 
gradnji. Območje leži v celoti znotraj pridobivalnega prostora 
Premogovnika Velenje.

Predmet LN Stari jašek so predvidene ureditve, ki so navedene 
v tč. 2 tega programa priprave. Na predelih, kjer niso predvidene 
spremembe, se povzamejo rešitve iz sedaj veljavnih odlokov o 
UN Stari jašek.

4.  Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja 
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN 
Stari jašek

UDELEŽENCI

Pri pripravi LN Stari jašek sodelujejo naslednji udeleženci: 
Mestna občina Velenje kot pripravljalec ter Premogovnik 
Velenje d.d. kot pobudnik.

Pripravljalec LN Stari jašek poskrbi, da izdelovalec LN:
- izdela tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v skladu 

z zakoni in sprejetim programom priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih 
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sprejemanja lokacijskega načrta;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje LN.
 
NOSILCI UREJANJA PROSTORA
 
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka LN, mnenja pa k predlogu LN (osnutek LN, ki je usklajen 
s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve). Nosilci urejanja prostora so:
- Javno komunalno podjetje Velenje (oziroma upravljalec komunalne infrastrukture - vodovod, kanalizacija, ogrevanje, 

odstranjevanje odpadkov)
- Telekom Slovenije, PE Celje
- ELES, Elektro Slovenija d.o.o.
- Elektro Celje 
- MO Velenje (upravljalec lokalnih cest)
- RS, MOPE, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, OP Celje
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje 
- RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (požarnovarnostni 

pogoji)
- RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
- Premogovnik Velenje.
 
V kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih organov, 
ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobijo v postopku priprave LN. 
 
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije 
za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu LN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije 
za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom LN.
 
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
 
Lokacijski načrt se pripravi v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve: 
- Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 

62/04);
- Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag 

(Uradni list RS, št. 86/04);
- vse druge zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom;
- Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, 

dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov 
dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/04);

- odlokov, ki so sprejeti na občinskem nivoju.

Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave LN.

6. Način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag

Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje LN izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) izdelovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04).

Izdelovalca LN izbere Premogovnik Velenje d.d. kot pobudnik priprave LN Stari jašek. Geodetske podlage za ureditveno območje 
priskrbi pobudnik priprave LN Stari jašek.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem LN

Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje lokacijskega načrta zagotovi Premogovnik Velenje, v povezavi z drugimi lastniki in 
najemniki prostorov na območju Starega jaška, kot pobudnik priprave LN Stari jašek.
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8. Roki za pripravo in sprejemanje LN

Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:

aktivnost      nosilec     roki                                   
1.  sprejem programa priprave in    pripravljalec (MO Velenje)   sredina februarja 2004
    objava v uradnem glasilu
2.  pridobivanje smernic    izdelovalec    do 30.03.2005
3.  izdelava osnutka LN    izdelovalec    do 10.04.2005
4. druga konferenca    pripravljalec    13.04.2005
5.  sklep o javni razgrnitvi v uradnem glasilu pripravljalec    do 20.04.2005
6.  javna razgrnitev    pripravljalec in izdelovalec   od 01.05. do 31.05.2005
7.  javna obravnava    pripravljalec in izdelovalec   20.05.2005
8.  analiza pripomb in mnenj
     po zaključku razgrnitve   pripravljalec in izdelovalec   do 06.06.2005
9.  stališča do pripomb    pripravljalec (župan)   do 13.06.2005
10.  izdelava predloga LN    izdelovalec    do 20.06.2005
11.  pridobivanje mnenj    izdelovalec     20.06.do 20.07.2005
12. obravnava osnutka Odloka 
 o LN na Svetu MOV    župan     konec julija 2005
13. obravnava predloga Odloka
 o LN na Svetu MOV    župan     september 2005

9. Objava programa priprave

Ta program priprave in sprejemanja Lokacijskega načrta Stari jašek se objavi v Uradnem vestniku MO Velenje.

Številka: 350-03-0001/2005-300       
Datum:   16.02.2005       

Župan Mestne občine Velenje       
        Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 4/99, 6/01 in 14/03) je župan Mestne občine Velenje dne 16. 2. 2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije 

komunalnih odpadkov

1. člen

( ocena stanja, razlogi in pravna podlaga )

Odlok o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih odpadkov (Uradni vestnik Mo Velenje,št.11/89 in 7/98) velja do 
decembra 2005 - v nadaljevanju UN ZDKO. 
V letih od 1989 do danes, je prišlo do številnih sprememb na področju zakonodaje s področja varstva okolja, urejanja prostora in 
področja odlaganja odpadkov, obenem pa tudi do številnih sprememb parcelnega stanja na območju znotraj meja ureditvenega 
načrta, zato je nujna sprememba obstoječega odloka o UN ZDKO.

Obravnavano območje UN ZDKO se nahaja na območju Mestne občine Velenje in je opredeljeno s projektom, ki ga je izdelal 
Zavod za urbanizem Velenje pod št. 724/88-UN-P, februar 1989, katerega sestavni del je IDP razširitve komunalne deponije, 
Vekos Velenje, 8-80-0 in Tehnološko- ekološki projekt za sanacijo in dolgoročno ureditev sanitarnega deponiranja komunalnih 
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odpadkov na obstoječem odlagališču, Smelt Ljubljana, št. proj. 2417. 

V obstoječem odloku o UN ZDKO, je bila namembnost obravnavanega območja zelo togo opredeljena, razmere pa so se v 
desetih letih bistveno spremenile.
Zato je nujno potrebno spremeniti in dopolniti nekatere člene odloka o UN ZDKO, da bi omogočili prilagoditve zakonodaji s področja 
ravnanja z odpadki, saj ustreznih lokacij za tovrstno dejavnost na območju Mestne občine Velenje izven obravnavanega območja 
praktično ni. Rešitev teh problemov v lokalnih skupnostih zahtevajo novi zakonski predpisi o ravnanja z odpadki, razpoložljive 
površine na območju UN ZDKO, pa so primerne za tovrstno dejavnost, še posebej, če imamo v vidu potrebno obdobje vzdrževanja 
zaprte deponije in njenega monitoringa, kot bo to določila odločba dovoljenja za odlaganje in zaprtje odlagališča leta 2008.

Spremembe in dopolnitve odloka o UN ZDKO predvidevajo tudi nekaj manjših sprememb, ki pa so vezane zgolj za prilagoditev 
obravnavanega odloka na nove zakone in podzakonske akte, ki so bili sprejeti v obdobju od leta 1989 do danes.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Ur. list. RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), v 34. členu omogoča, po skrajšanem postopku 
sprejemati spremembe in dopolnitve prostorskega akta v primeru, če se te nanašajo na posege za katere ni predpisana obveznost 
presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in rabo sosednjih zemljišč in 
objektov.
Glede na majhne spremembe obravnavanega odloka, ki ne vplivajo na povečanje negativnih vplivov na okolje in na bivalna 
območja naselij, je pri sprejemanju odloka predviden skrajšan postopek sprejemanja odloka na Svetu Mestne občine Velenje. V 
primeri, da bi se v fazi pridobivanja pogojev in mnenj nosilcev planiranja ali bistvenih pripomb v času javne razgrnitve prostorskega 
akta pokazalo, da je potrebno predlagan odlok o spremembah in dopolnitvah UN ZDKO bistveno spremeniti, je predviden običajen 
dvofazni postopek sprejemanja tega prostorskega akta na Svetu Mestne občine Velenje.

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve je opredeljena v Zakonu v urejanju prostora  ( ZUreP-1; Ur. list. RS, št. 110/02, 8/03 
in 58/03).

 2. člen

( predmet in programska izhodišča )

Predmet sprememb in dopolnitev odloka UN ZDKO so obstoječi 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen obstoječega odloka v katerih 
se uredijo ime odlagališča skladno z zakonodajo, uskladitev parcelnih številk, navedbe podzakonskih aktov, navedbo objektov 
v okviru obstoječega manipulativnega prostora, dopolnitev prilagoditev odlagališča glede na zakonske zahteve in podaljšanje 
roka odlaganja od decembra 2005 do konca leta 2008. V obdobju priprave so možne tudi druge manjše spremembe členov 
obstoječega odloka. Spremembe in dopolnitve odloka ne posegajo v mejo obravnavnega območje , ki je jasno opredeljena v 
obstoječem odloku.
Spremembe in dopolnitve odloka so namenjene uskladitvi obstoječega veljavnega prostorskega akta z novo zakonodajo in bodo 
dale pravno podlago za prilagoditev odlagališča zakonodajnim zahtevam do konca leta 2008 on delovanje zbirnega centra za 
začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij na manipulativnem platoju obstoječega odlagališča.
V predvidenih spremembah in dopolnitvah ni predvidene spremembe grafičnih prilog iz projekta št. 724/88-UN-P, februar 1989.

3. člen

( nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci )

Pripravljalec in pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o UN ZDKO je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o, kot 
upravljavec odlagališča in Mestna občina Velenje.

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku so:

- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, 3000 Celje;
- Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Dravograd, Izpostava Velenje,   Rudarska cesta 6/a,  3320 

Velenje;
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
 Izpostava Velenje, Rudarska 6/a , 3320 Velenje; 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje
 Savinjska 4, 3331 Nazarje

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ZDKO ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih 
nosilcev planiranja, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo v času postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta.
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4. člen

( rok za pripravo prostorskega akta )

Postopek sprememb in dopolnitev odloka o UN ZDKO bo potekal po naslednjem rokovnem načrtu:

   Aktivnost                                                 Nosilec                                        Roki

1. sprejem programa priprave odloka  pripravljalec         januar 2005
    in objava v uradnem glasilu   Sprejme Župan MO Velenje
      - objava v Uradnem vestniku MOV  

2. izdelava predloga sprememb in   Urad za Okolje in prostor MOV       februar 2005
    dopolnitev odloka o UN ZDKO
 
3. pridobivanje smernic    pripravljalec           marec 2005

4. sklep o javni razgrnitvi in objava
    odloka v Uradnem vestniku 
    Mestne občine Velenje      Urad za okolje in prostor MO Velenje      marec 2005 
 
5. javna razgrnitev    Urad za okolje in prostor MO Velenje      marec, april 2005

6. pridobivanje mnenj    pripravljalec           v času javne razgrnitve (30 dni)

7. javna obravnava    pripravljalec skupaj z Uradom                 v času javne razgrnitve (30 dni)
      za okolje in prostor MO Velenje 

8. analiza pripomb in mnenj po
    zaključku razgrnitve    pripravljalec         po končani javni razgrnitvi (10 dni)

9. stališče do pripomb     pripravljalec         april 2005
      (župan sprejme stališča na pripombe) 

10. priprava dopolnjenega predloga   pripravljalec         april 2005
      odloka
     
11. predlog odloka    župan posreduje predlog        maj 2005
       odloka Svetu MOV              
                   (predlagan je skrajšan postopek) 

12. obravnava in sprejem     Svet MOV         maj 2005
      predloga odloka 

13. objava sprememb in dopolnitev   Urad za okolje in prostor MO Velenje     takoj po sprejemu na 
      odloka v uradnem glasilu MOV             seji Sveta MOV!

     

5. člen

( obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroški priprave postopka za spremembe in dopolnitve odloka o UN ZDKO, izdelave odloka in vodenja postopka bodo pokriti iz 
proračuna Mestne občine Velenje ( postavka 13./2005 - Urejanje prostora in varstvo okolja ). 

Številka:  350-01-0014/2003-300
Velenje,  16. 02.2005
                  Župan Mestne občine Velenje
                Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. 
l. RS, št. 87/2001 in 96/2002), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/03 in 2/2004) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)) in je 
Svet Mestne občine Velenje na svoji 20. seji, dne 15. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja-ice 

javnega zavoda Knjižnica Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje  daje soglasje k imenovanju Vlada 
VRBIČA, roj. 11. 09. 1955, stanujočega Goriška cesta 60, 
Velenje, za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje. 

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

Številka: 103-01 – 0006/2004
Datum:  15. 2. 2005
     

Župan Mestne občine Velenje
    Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) na 20. seji, dne 
15. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana v Svet                   

Šolskega centra Velenje
I.

V svet Šolskega centra Velenje se imenuje:
- Jožef KAVTIČNIK, roj. 1953, stanujoč Ljubljanska 38 a, 

Velenje.

II.
Sklep velja z dnem sprejema.

Številka: 032-03 – 0001//2004-289
Datum:  15. 2. 2005
        
  Župan Mestne občine Velenje
    Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. seji, dne                     
15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje,   

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parc.št.  3569/1, cesta, v približni  izmeri 100 m2, ki je vpisana v 
vl.št. 600,  k.o. Velenje, iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0084/2003-670 
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. seji, dne 
15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje,  

 iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem  nepremičnine 
parc.št.  2970/3, pokopališče, v  izmeri 92 m2, ki je vpisana v 
vl.št. 600,  k.o. Velenje, iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra solastnina  
Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. 

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

Številka: 465-05-0123/2004-670 
Datum: 15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. 
seji, dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo   nepremičnine 
parc.št. 3533/1, zelenica, v  izmeri 188 m2, parc.št. 3533/6, 
zelenica, v izmeri 22 m2, obe vpisani v vl.št. 699, k.o. Velenje, 
kupcu HTZ Velenje, I:P: d.o.o., Partizanska 78, Velenje.

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

Številka: 465-05-0119/2004-670
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. 
seji, dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo   nepremičnine 
parc.št. 2380/8, travnik, v  izmeri 79 m2,  vpisane v vl.št. 230, 
k.o. Velenje, kupcu Ivanki Pungartnik, Splitska 20, Velenje.

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

Številka: 465-05-0070/2004-670
Datum:   15. 2. 2005

 
Župan Mestne  občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. 
seji, dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo dela  
nepremičnine parc.št. 793/3, njiva, v  približni izmeri 500 m2,  
vpisane v vl.št. 308, k.o. Velenje, kupcu Merkur d.d., Cesta na 
Okroglo 7, Naklo.

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

Številka: 465-05-0005/2005-670
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. 
seji, dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o.Vinska gora,  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št.  854/4, pot, v izmeri 261 m2, ki je vpisana v vl.št.383, 
k.o. Vinska gora iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0127/2004-670 
Datum:   15. 2. 2005

 
Župan Mestne  občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20.  seji, dne 
15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o.Vinska gora

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnine 
parc.št. 854/4, pot,  v  izmeri 261 m2, ki je vpisana v vl.št.383, k.o. 
Vinska gora, v lasti Mestne občine Velenje za del nepremičnine 
parc.št. 854/2, pot, v približni izmeri 300 m2, vpisane v vl.št. 
383, k.o. Vinska gora, katere lastnika sta Bogdan Vodušek, 
Bevče 24, Velenje in Borut Vodušek, Vinska gora 2, Velenje. 
Razlika v vrednosti zemljišč se ne plača.

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

Številka 465-05-0127/2004-670  
Datum:  15. 2. 2005
 

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. seji, 
dne15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenjavo nepremičnin 
parc.št. 2770/2, dvorišče, v  izmeri 102 m2, parc.št. 2777/4, 
dvorišče, v izmeri 205 m2, ki sta vpisani v vl.št.308, k.o. Velenje, 
parc.št. 3563/6, pot, v izmeri 250 m2, vpisana v vl.št. 600, k.o. 
Velenje, parc.št. 3608/9, travnik, v izmeri 168 m2, vpisana v 
vl.št. 399 in parc.št. 2768/2, njiva, v izmeri 272 m2, vpisana v 
vl.št. 624, k.o. Velenje, ki so  v lasti Mestne občine Velenje za 
del nepremičnin parc.št. 2780/3, 2767/3, 2767/2, 2766, 2767/1, 
vse k.o. Velenje, ki so v lasti Fraktal Consulting d.o.o, Šaleška 
21, Velenje. 
Razliko v vrednosti zemljišč plača Fraktal Consulting d.o.o. na 
podlagi cenitve nepremičnin.

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

Številka 465-05-0002/2005-670  
Datum:  15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. seji, dne 
15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Škale  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo nepremičnine 
parc.št. 849/5, stanovanjska stavba, v izmeri 850 m2, dvorišče, 
v izmeri 1466 m2,  vpisane v vl.št. 493, k.o. Škale , z javnim 
zbiranjem ponudb. Izklicna cena je 75,5 MIO SIT. Določijo se 
prioritete (nameni), za katere bi se objekt prodal.

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

Številka: 660-01-0028/2004-282
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep 
US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. seji, dne 
15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o odtujitvi nepremičnine v k.o.Velenje  

1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje odtujitev nepremičnine 
parc.št. 870/2, jezero, v izmeri 25833 m2,  zelenica, v izmeri 
734 m2, vpisane v vl.št. 2711, k.o. Velenje, za potrebe razvoja 
TRC Jezero.

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

Številka: 465-05-0052/2004-282
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne  občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 66. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št.79/99, 8/00, 52/02, 110/02, 50/03 in 51/04) ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01in 14/03) na 20. 
seji dne 15. 2. 2005 sprejel 

SKLEP

o sprejetju Novelacije energetske zasnove 
Mestne občine Velenje (študija)

I.
Mestna občina Velenje sprejema študijo Novelacija energetske 
zasnove Mestne občine Velenje, ki jo je izdelalo podjetje IBE,d.
d.pod številko projekta: JEZN.V-D129/051A.

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

Številka: 352-04-0002/2003-230
Datum:   15. 2. 2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-
sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in  108/2003 - odl. US) in  24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99,6/01, 14/03) na 20. 
seji, dne 15. 2. 2005 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji parkirnih mest v garažni hiši na 

Kardeljevem trgu v Velenju 
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo parkirnih mest v 
garažni hiši, ki se bo gradila na parceli št. 2029/7 k.o. Velenje 
po ceni  1.320.000 sit ( 5500 €)  za parkirno mesto. 

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

Številka: 414-05-0001/2005                                               
Datum:   15. 2. 2005

 
Župan Mestne  občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 
20. seji, dne 15. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah  

Zazidalnega načrta Selo
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ZAZIDALNEM 
NAČRTU SELO, objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje, št. 1/2003 ( v nadaljnjem besedilu: odlok o ZN).

2. člen
V 1. členu  odloka o ZN se na koncu doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi:

“Za del območja se upoštevajo spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta ZN Selo z naslovom Zazidalni načrt Selo - 
spremembe  (v nadaljnjem besedilu spremembe ZN), ki jih je 
izdelal PIANO, Atelje krajinske arhitekture, Velenje v oktobru 
2004, št. projekta Piano/68/2004-UN-O. Projekt je v celoti 
sestavni del tega odloka.”

3. člen
 V 14. členu odloka o ZN se spremeni naslov, ki se na novo 
glasi:

“Prostostoječe enodružinske hiše – od IH1 do IH 17” 

V 14. členu odloka o ZN se na začetku pod poglavjem Splošno 
doda nova druga alineja , ki se glasi:

“ - pri arhitekturnem oblikovanju predvidenih objektov 
je uporabnikom dovoljena raznolikost arhitekturnega 
oblikovanja objektov ( strehe, fasade, fasadne odprtine, 
itd.).”

V 14. členu odloka o ZN  se na koncu doda nov odstavek, ki se 
glasi

“Tolerance:
• za objekte IH1 – IH6 ter za objekt IH8 je možna prečna ali 

vzdolžna postavitev objekta vendar je pri tem potrebno 
upoštevati vse minimalno zahtevane odmike ter druge 
oblikovalske zahteve;  

• za vse objekte je izjemoma je možen odmik od sosednjih 
parcel manj kot 4,0 m, vendar ne najmanj  kot 1,5 m; pri  
odmiku od 1.5 m do 4,0 m je potrebno soglasje lastnika 
sosednje parcele ter soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje; odmik od ceste ne sme biti manjši 
od 6,0 m.”

4. člen
V celoti se črta 20. člen odloka. Ostali členi se v čistopisu odloka 
preštevilčijo.

 5. člen
V 62. členu odloka o ZN se spremeni druga alineja, ki se na novo 
glasi:

“ - gradnja prostostoječih  hiš IH 13 – IH 17,”

6. člen
 V celoti se spremeni in dopolni 66. člen odloka o ZN, ki se na novo 
glasi:
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“Načrt gradbenih parcel je prikazan v spremembah ZN iz 
drugega odstavka 1. člena tega odloka (grafična priloga 8) 
razen za parcelo GF40 (ceste), ki je v celoti prikazan v ZN iz 
prvega odstavka 1. člena (grafična priloga 9) ter podrobno 
opisan v tekstualnem delu projekta o spremembah ZN iz 1. 
člena tega odloka.”

7. člen
V celoti se spremeni in dopolni 69. člen odloka o ZN, ki se na novo 
glasi:

“Ob večstanovanjskih objektih so določene funkcionalne 
enote, ki so v  smislu vzdrževanja zaključene funkcionalne 
celote (posamezni objekti, posamezna parkirišča). Prikazane  
so v spremembah ZN iz drugega odstavka 1. člena (grafična 
priloga 8, oznaka F1 – F10). V upravnem postopku se lahko 
v smislu toleranc po potrebi funkcionalne enote obravnavajo 
tudi kot samostojne gradbene parcele.”

8. člen
V celoti se črtajo 70., 71. in 72. člen. Ostali členi se v čistopisu 
odloka preštevilčijo.

9. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne  
Občine Velenje.

Številka: 350-03-0006/2002-300
Datum:   15. 2. 2005
                               

Župan Mestne občine Velenje
              Srečko MEH, s.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list, RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 
79/2003) na 25. seji dne 14. 02. 2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a - ice) Centra za 

vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidatke 
Marije KOVAČIČ, roj. 11.3.1946 za ravnateljico Centra za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03 - 0001/2004-289
Datum:   14. 2. 2005
       
  Predsednik komisije

Bojan ŠKARJA, s.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list, RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 
79/2003) na 25. seji dne 14. 02. 2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a - ice)                  

OŠ Gorica Velenje
I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidata 
Ivana PLANICA, roj. 1955, stanujočega Graškogorska 12, 
Veleje, za ravnatelja Osnovne šole Gorica Velenje.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03 - 0001/2004-289
Datum:    14.2.2005

       
  Predsednik komisije

Bojan ŠKARJA, s.r.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu 
z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list, RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 
79/2003) na 25. seji dne 14. 02. 2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a - ice)                  
OŠ Mihe Pinterja Toleda Velenje

I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidata 
Antona SKOKA, roj. 26.12.1949, stanujočega Tomšičeva 10 a, 
Velenje, za ravnatelja OŠ Mihe Pinterja Toleda Velenje .

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03 - 0001/2004-289
Datum:    14.2.2005
       
  Predsednik komisije

Bojan ŠKARJA, s.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu z določili Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 79/2003) na 25. seji 
dne 14.2.2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a – ice)                 

OŠ Gustava Šiliha Velenje
I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidata 
Alojza TOPLAKA, roj. 5.4.1947, za ravnatelja OŠ Gustava 
Šiliha Velenje.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2005-284
Datum: 14.2.2005

Predsednik komisije 
Bojan ŠKARJA, s.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu z določili Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 
23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 79/2003) na 25. seji 
dne 14.2.2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za ravnatelj (a – ice)                 

OŠ Livada Velenje
I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidata 
Stanislava LEŠNIKA, roj. 1953, stanujočega Letuš 144, 
Šmartno ob Paki za ravnatelja OŠ Livada Velenje.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2005-284
Datum: 14.2.2005

Predsednik komisije 
Bojan ŠKARJA, s.r.
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