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Številka: 17/20056. oktober 2005Leto: XXIX

Ur. vestnik št.17/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

1.    PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče

2.   SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
 odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 03; Krajevne skupnosti              

Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
3.  SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v          

k.o. Velenje 
4.  SKLEP o soglasju k povečani delovni uspešnosti direktorja javnega zavoda 

Muzej Velenje
5.   SKLEP o imenovanju člana Sveta za invalide Mestne občine Velenje
6. SKLEP o imenovanju članov komisije za nadzor dela Medobčinskega 

inšpektorata
7.   SKLEP o sprejemu letnega programa prodaje premoženja KS Šalek
8.   SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v 

k.o. Velenje 
9.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - 

nepremičnine parc.št. 597/2, 597/17, 665/2, k.o. Paka
10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - 

nepremičnin parc. št. 3270/9 in parc. št. 3270/13, k.o. Velenje (PUP Gorica)
11. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - 

nepremičnin parc. št. 887/3 in parc. št. 888/24, k.o. Podkraj 
12. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - 

nepremičnina parc. št. 1732/16, k.o. Velenje
13. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja v k.o. 

Velenje 
14. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Velenje 
15. ODLOK o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini 

Velenje

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in 37. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 6.10.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 03;                                 
 Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in 

Bevče

1. člen
Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče, ( Uradni vestnik 
občine Velenje št. 8/91 in 9/93 ter Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 1/02 in 19/04; v nadaljevanju besedila: odlok o PUP 
03).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

odloka o PUP;
- roki za pripravo odloka o PUP.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Mestna občina Velenje želi prodati del obstoječega objekta 
bivše podružnične šole v Paki pri Velenju. Ker se v objektu 
več ne odvija učni proces (podružnično šolo so zaprli) in se 
v prihodnosti ne kažejo realne možnosti za ponovno odprtje 
podružnične šole, se je MO Velenje odločila da del prostorov 
v obstoječem objektu proda najugodnejšemu ponudniku, 
preko javnega razpisa. Na izveden javni razpis se je prijavilo 
nekaj interesentov, ki bi obstoječe učilnice v objektu prenovili v 
stanovanjske in poslovne prostore. 
Obstoječi odlok o PUP 03, takšne posege na objektu ne 
omogoča, saj je v odloku PUP 03 v 17. členu jasno napisano, 
da so v območju urejanja E3/1, v morfološki enoti z oznako 
3A/1, dovoljeni le posegi za potrebe širitve šole, ki pa danes 
ne deluje več.
Zaradi tega, da se bo del objekt lahko prodal in da se bo lahko 
preostali del preuredil za potrebe delovanja Krajevne skupnosti 
Paka, je predvidena sprememba in dopolnitev odloka o PUP 
03. 
Poleg omenjene spremembe drugega odstavka 17. člena, je 
predvidenih še nekaj dodatnih sprememb, ki so vezana na 
določila novega Zakona o urejanju prostora ( ZUreP-1, Uradni 
list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03), predvsem kar se tiče lege 
objektov na zemljišču (odmiki od cestišč in od sosednjih parcel) 
in glede gradnje enostavnih objektov, glede na nov Pravilnik 
o vrstah zahtevnih objektov, manj zahtevnih objektov in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov 
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z 
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 in 

130/04).
V spremembah in dopolnitvah odloka bodo predpisani tudi 
pogoji za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije in pogoji in 
merila za postavitev novih oglaševalnih mest.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 03, 
skladno z 34. členom Zakona o urejanju prostora, nanašajo 
le na spremembo podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo 
dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih 
vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter 
kulturne dediščine, je za sprejem sprememb in dopolnitev PUP 
03 predviden skrajšan postopek. 

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 8/91 in 9/93 ter Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 1/02 in 19/04). 

Znotraj območij urejanja so podobmočja, tako imenovane 
morfološke enote. To so z urbanističnimi karakteristikami 
opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območje urejanja; 
določene so na osnovi parcelacije, načina zazidave, stavbnih 
tipov in pretežne namenske rabe površin. Spremembe odloka 
so predvidene v območju urejanja E3/1 v morfološki enoti 
3A/1.

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi odloka  o PUP 
 
Pripravljalec je MOV, ki skrbi, da izdelovalec:
- izdela odlok o PUP v skladu s sprejetim programom 

priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- organizira in sodeluje v javni obravnavi ter v vseh postopkih 

sprejemanja odloka o PUP;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 

osnova za odločanje.

5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice za načrtovanje 
v fazi izdelave osnutka odloka o PUP, mnenja pa k predlogu 
odloka o PUP. Nosilci urejanja prostora so:
- Mestna občina Velenje ( Urad za javne gospodarske 

službe)

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb odloka o PUP 03 
ni predvideno pridobivanje smernic za načrtovanje in mnenj 
drugih nosilcev urejanja in nosilcev javnih pooblastil

6. člen
Nosilci urejanja prostora posredujejo, skladno z zakonom o 
urejanju prostora, v 15 dneh od prejema vloge, svoje smernice 
pisno, sicer se šteje, da smernic nimajo in se smatra, da njihovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu odloka o PUP ni potrebno.
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7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem odloka o PUP

Finančna sredstva za pripravo odloka o PUP zagotovi Mestna 
občina Velenje (postavka 13. - Varstvo okolja in urejanje 
prostora)

8. člen
Roki za pripravo odloka o PUP

Postopek priprave bo potekal po naslednjem terminskem planu 
(orientacijsko):

-   izbor izdelovalca: oktober 2005;
-   priprava osnutka odloka o PUP in pridobitev smernic: 

oktober 2005;
-   javna razgrnitev in javna razprava o osnutku odloka o PUP:  

oktober 2005;
-   priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu odloka o 

PUP 03: oktober in november 2005;
-  obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka 

o PUP 03 na Svetu MOV: november 2005 ( predviden je 
skrajšan postopek). 

9. člen

Ta program priprave odloka o PUP začne veljati z dnevom 
objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0005/2001-300                                                   
Datum:   6.10.2005     
         
                               Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 4/99, 6/01 in 14/03) in  31. in 34. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS  št. 110/02, 8/03 in 58/03) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI

osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto 03; Krajevne skupnosti 

Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
I.

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 
PLANSKO CELOTO 03, Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, 
Paka in Bevče (Odlok objavljen v Uradnem vestniku občine 
Velenje št. 8/91 in 9/93 ter Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. 1/02 in 19/04) - v nadaljevanju odlok o PUP.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje 
in v prostorih krajevnih skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in 

Bevče. Javna razgrnitev bo trajala 15 dni. Javna razgrnitev se 
začne osmi dan od objave tega sklepa v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

III.
V času javne razgrnitve  bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, skupaj s Krajevnimi skupnostmi Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bevče, organiziral javno razpravo osnutka 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP, ki bo predvidoma v 
sredo, 19.10.2005 v občinski dvorani, Titov trg 1, v Velenju. O 
tem bodo občani obveščeni preko medijev javnega obveščanja 
in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane z vsebino 
predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
03 in pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani na 
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka:  350-03-0005/2001-300
Datum:    06. 10. 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),  23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na svoji 5. korespondenčni 
seji dne 16.9.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 

stvarnega premoženja v k.o. Velenje 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja- parc. št. 2766/2, ekstenzivni 
sadovnjak, v izmeri 76,00 m2, parc. št. 2766/3, ekstenzivni 
sadovnjak, v izmeri 42,00 m2, parc. št. 2767/2, travnik, v 
izmeri 141,00 m2, parc. št. 2767/4, ekstenzivni sadovnjak, 
izmeri 45,00 m2, parc. št. 2767/5, ekstenzivni sadovnjak, v 
izmeri 42,00 m2, parc. št. 2767/6, travnik, v izmeri 8,00 m2, 
parc. št. 2767/7, travnik, v izmeri 31,00 m2, parc. št. 2767/9, 
stanovanjska stavba, v izmeri 60,00 m2, dvorišče, v izmeri 
28,00 m2, poslovna stavba, 39,00 m2, parc. št. 2767/10, 
stanovanjska stavba, v izmeri 13,00 m2, poslovna stavba, v 
izmeri 4,00 m2, parc. št. 2772/9, zelenica, v izmeri 739,00 m2, 
parc. št. 2771/8,  pot, v izmeri 58,00 m2, ki je v lasti Fraktal 
Consulting, Velenje, za parc.št. 2762/1, gospodarsko poslopje, 
v izmeri 12,00 m2, njiva, v izmeri 840,00 m2, parc. št. 3563/6, 
pot, v izmeri 250 m2, parc. št. 2770/2, dvorišče, v izmeri 103,00 
m2, parc. št. 2777/4, dvorišče, v izmeri 162,00 m2, parc. št. 
2777/8, dvorišče, v izmeri 20,00 m2, parc. št. 2777/9, dvorišče, 
v izmeri 15,00 m2, parc. št. 2762/3, njiva, v izmeri 75,00 m2, 
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parc. št. 2768/2, njiva, v izmeri 273,00 m2, v lasti Mestne 
občine Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 15.06.2005.

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

Številka: 465-05-0069/2004-670
Datum: 6.10.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodov, 
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 
in 86/99 – odl. US) ter na podlagi 24.člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/03) je Svet Mestne občine Velenje na 24. seji 
dne 4.10.2005 sprejel

SKLEP
o soglasju k povečani delovni uspešnosti 
direktorja javnega zavoda Muzej Velenje

1. člen

Direktorju javnega zavoda Muzej Velenje se v letu 2005 nameni 
za delovno uspešnost 25% osnovne plače za obdobje šestih 
mesecev z začetkom z mesecem januarjem 2005.

2. člen

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

Številka: 110-01-0006/2005-288
Datum: 6.10.2005

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 24. seji dne 
4.10.2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Sveta za invalide Mestne 

občine Velenje
I.

V Svet za invalide Mestne občine Velenje se imenuje:
- Dragutin Novak, rojen 1962, stanujoč Toledova 5, Velenje.

II.

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

Številka: 032-22 - 0001//2002-289
Datum:  6.10.2004

 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 24. seji dne 
4.10.2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov komisije za nadzor dela 

Medobčinskega inšpektorata
I.

V komisijo za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata na 
območju Mestne občine Velenje se imenujejo:
- Branko Smagaj, rojen 1958, stanujoč Šalek 86, Velenje,
- Bojan Voh, rojen 1961, stanujoč Šlandrova 1 A, Velenje,
- Sulejman Sinanovič, rojen 1962, stanujoč Aškerčeva 4, 

Velenje.

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

Številka: 032-22 - 0001//2002-289
Datum:  6.10.2004

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 80c., 80č. in 80h. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001 in 30/2002), Uredbe 
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in 
občin (Ur. l. RS, št123/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na 24. seji dne 4.10.2005 sprejel

SKLEP 
o sprejemu letnega programa prodaje 

premoženja KS Šalek
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme priloženi Letni program 
prodaje premoženja KS Šalek 

II.
Na podlagi sprejetega letnega programa prodaje premoženja 
KS Šalek se dovoli prodaja 499 delnic Kabelsko razdelilnega 
sistema v lasti KS Šalek.
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III.
Povečani prihodki iz tega naslova se vključijo v veljavni 
proračun Mestne občine Velenje.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 404-01-0002/2005-440
Datum:  6.10.2004

 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),  23. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 24. seji dne 
4.10.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 

stvarnega premoženja v k.o. Velenje          
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja- parc. št. 421/2, sadovnjak, v 
izmeri 166 m2, parc.št. 421/3, sadovnjak, v izmeri 4 m2, parc.
št. 421/4, sadovnjak, v izmeri 17 m2,  parc.št. 464/2, travnik, 
v izmeri 102 m2,   ki je v lasti Slavke Mijoč, Šaleška 2/d,  
Velenje, za parc.št. 416/4, travnik, v izmeri 69 m2 in parc.št. 
407/9, pot, v izmeri 196 m2 , v lasti Mestne občine Velenje, 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji dne 
13.07.2005.

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

Številka: 465-05-0035/2005-670
Datum: 6.10.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 24. seji dne 4.10.2005 sprejel

                SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja- nepremičnine parc. št. 
597/2, 597/17, 665/2, k.o. Paka

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št.597/2, 
pašnik, v izmeri 2260 m2, parc.št. 597/17, pašnik, v izmeri 4915 
m2, vl.št. 51, parc.št. 665/2, odprti kop, v izmeri 5026 m2, vl.št. 
344, vse k.o. Paka, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 22.09.2004, z javnim zbiranjem ponudb.

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

Številka: 465-05-0082/2004-670
Datum: 6.10.2005

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), 23. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 24. seji dne 
4.10.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja – nepremičnin, parc. 
št. 3270/13 in parc. št. 3270/9, k.o. Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnin parc. št. 3270/13, 
sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje in parc. št. 3270/9, 
sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč 
Mestne občine Velenje na svoji seji dne 14.09.2005.

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

Številka: 465-05-0074/2005-670
Datum: 6.10.2005

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 
(Ur. l. 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, 39/96 – odl. US, 
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 
16/99 – skl. US, 59/99 – odl. US, 70/2000, 100/2000 – skl. US, 28/2001 – odl US, 
87/2001, 16/2002 – skl. US, 51/2002 in 108/2003 – odl. US in 72/05), 23. člena 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 
svoji 24. seji dne 4.10.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – nepremičnin parc. št. 
887/3 in parc. št. 888/24, k.o. Podkraj 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnin parc. št. 887/3, 
travnik, v izmeri 246 m2 in parc. št. 888/24, travnik, v izmeri 53 
m2, k.o. Podkraj, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 14.09.2005.

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

Številka: 465-05-0086/2005-670
Datum: 6.10.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l. 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, 39/96 – odl. US, 
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 
16/99 – skl. US, 59/99 – odl. US, 70/2000, 100/2000 – skl. US, 28/2001 – odl US, 
87/2001, 16/2002 – skl. US, 51/2002 in 108/2003 – odl. US in 72/05), 23. člena 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na 
svoji 24. seji dne 4.10.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja – nepremičnina, parc. 

št. 1732/16, k.o. Velenje                            
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 
1732/16, travnik, v izmeri 432 m2, k.o. Velenje, v približni 
izmeri 200 m2, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 14.09.2005.

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

Številka: 465-05-0084/2005/670
Datum: 6.10.2005

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),  23. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/2003) na svoji 24. seji 
dne 4.10.2005 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 

stvarnega premoženja v k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja- parc. št. 622/1, njiva, v izmeri 
81 m2, sadovnjak, v izmeri 1219 m2, stan.stavba, v izmeri 198 
m2, parc.št. 623/1, travnik, v izmeri 491 m2,   ki je v lasti Marte 
Pečečnik, Aškerčeva 20,  Velenje, za parc.št. 629/6, park, v 
izmeri 1343 m2, ki je  v lasti Mestne občine Velenje, ki ga je 
oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji dne 20.07.2005.

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

Številka: 465-05-0021/2005-670
Datum: 6.10.2005

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 21. 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, 108/03 – odl. 
US in 72/05) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na svoji 24. seji, dne 4.10 2005 sprejel

ODLOK
 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA KNJIŽNICA VELENJE
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2004) se 1. stavek 2. odstavka 
21. člena spremeni tako, da se glasi:

Knjižnica upravlja z naslednjimi nepremičninami:

1. s stavbo na Titovem trgu 4, parcelna številka 2533, k. o. 
Velenje ter 

2. z delom nepremičnine na Šaleški 21, parcelna številka 
2523/4, k.o. Velenje, v skupni izmeri 2.691,24 m2, in 
sicer: 

- prostor v kleti poslovne stavbe na parceli 2523/4, preurejen 
v skladišče za potrebe knjižnice, v netto tlorisni izmeri 
251,34 m2,

- prostor v prvem nadstropju poslovne stavbe na parceli 
2523/4, preurejen v knjižnico, v netto tlorisni izmeri 2.080,20 
m2,

- prostor v drugem nadstropju poslovne stavbe na parceli 
2523/4, preurejen v dvorano za potrebe knjižnične 
dejavnosti, v netto tlorisni izmeri 359,70 m2,

in z vso opremo ter premoženjem, s katerim je doslej 
upravljal KC IN – organizacijski enoti knjižnica in prireditve, 
in ga izkazuje v bilanci stanja na dan 31.12.2003, kot delom 
javne kulturne infrastrukture za opravljanje dejavnosti, za 
katero je ustanovljena, in otvoritveni bilanci po stanju na dan 
01.01.2004.

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

Številka: 015-02-0001/2004-550
Datum: 6.10.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 21. 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, 108/03 – odl. 
US in 72/05) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03) na svoji 24. seji, dne 4.10. 2005 sprejel

ODLOK 
o določitvi dodatne javne infrastrukture na 
področju kulture v Mestni občini Velenje 

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture, določena z Odlokom o 
določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni vestnik 
MOV, št. 1/97), se dopolni z dodatno javno infrastrukturo na 
področju kulture z naslednjim delom nepremičnine, ki je v lasti 
Mestne občine Velenje in je namenjen opravljanju kulturnih 
dejavnosti:

Knjižnica Velenje, št. parcele 2523/4, k.o. Velenje, ZKV 2405, 
v skupni izmeri 2.691,24 m2, in sicer:

- prostor v kleti poslovne stavbe na parceli 2523/4, preurejen 
v skladišče za potrebe knjižnice, v netto tlorisni izmeri 
251,34 m2;

- prostor v prvem nadstropju poslovne stavbe na parceli 
2523/4, preurejen v knjižnico, v netto tlorisni izmeri 2.080,20 
m2;

- prostor v drugem nadstropju poslovne stavbe na parceli 
2523/4, preurejen v dvorano za potrebe knjižnične 
dejavnosti, v netto tlorisni izmeri 359,70 m2.

2. člen
Kot javna kulturna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim 
dnem razglaša tudi oprema v delu nepremičnine, ki služi 
kulturnim dejavnostim.

3. člen
Del nepremičnine iz 1. člena tega odloka se kot javna kulturna 
infrastruktura zaznamuje  v zemljiški knjigi.

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0006/2005-550
Datum: 6.10.2005

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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