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Številka: 38/200627. november 2006

Ur. vestnik št.38/06

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.  SKLEP o o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
2. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana
3.  SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju 

mandata člana sveta
4. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski upravi
5. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. PROGRAM PRIPRAVE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
    REKREACIJSKEGA OBMOČJA »JEZERO« V VELENJU

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) 
na 1. seji sveta, dne 23. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandatov članov občinskega sveta

I.
Potrdijo se mandati vsem 33. članom Sveta Mestne občine 
Velenje, ki so bili izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006.

II.
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum: 27.11.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) 
na 1. seji sveta, dne 23. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi izvolitve župana

I.
Za župana Mestne občine Velenje, na volitvah 12. novembra 
2006, je bil izvoljen Srečko MEH.

II.
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum: 27.11.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a in 37. b. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS – UPB1 – Uradni list RS št. 100/2005) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 1. 
seji sveta, dne 23. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana 

občinskega sveta in župana ter prenehanju 
mandata člana sveta

I.
Zaradi nezdružljivosti funkcij župana in člana občinskega sveta 
preneha mandat članu sveta g. Srečku MEHU.

II.
Občinska volilna komisija naj na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 
Socialnih demokratov.

III.
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum: 27.11.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a in 37. b. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS – UPB1 – Uradni list RS št. 100/2005) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 1. 
seji sveta, dne 23. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije člana 
občinskega sveta z delom v občinski upravi

I.
Člana občinskega sveta Anton BRODNIK in Andreja KATIČ 
opravljata delo na delovnih mestih, ki niso združljiva s funkcijo 
člana občinskega sveta. Navedena člana sveta imata v skladu 
s šesto alineo prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi pravico in dolžnost, da se v enem mesecu odločita, 
katero funkcijo oz. dejavnost bosta opravljala.

II.
Do izteka enomesečnega roka imata navedena člana sveta vse 
pravice in dolžnosti člana občinskega sveta.

II.
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-01-0002/2006
Datum: 27.11.2006

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 32. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) ter 30. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1 – Uradni list RS št. 100/2005) na 1. seji sveta 
dne 23. 11. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja
I.

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne občine Velenje se imenujejo:

1.  Franc SEVER, roj. 1965, stan. Črnova 35 A, Velenje -
 predsednik
2.  Roza Ana HRIBAR, roj. 1939, stan. Uriskova 25, Velenje 

- članica
3.  Marjana KOREN, roj. 1952, stan. Goriška 57, Velenje - 

članica
4.  Bojan ŠKARJA, roj. 1949, stan. Sončni grič 23, Velenje 

- član
5.  Jožef KAVTIČNIK, roj. 1953, stan. Ljubljanska 38 A, 

Velenje – član
6.  Drago MARTINŠEK, roj. 1965, stan. Šenbric 6, Velenje - 

član
7.  Robert BAH, roj. 1972, stan. Škale 67 D, Velenje - član

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

Številka: 032-03-0001/2006
Datum:  27.11.2006

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 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06) je župan Mestne občine Velenje 
dne 24.11.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

LOKACIJSKEGA NAČRTA 
REKREACIJSKEGA OBMOČJA »JEZERO« 

V VELENJU
1. člen

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

sprememb in dopolnitev odloka o LOKACIJSKEM NAČRTU 
ZA REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU, 
območje urejanja  R4/4 v Velenju (Odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje  št..20/05) - v 
nadaljevanju LN,

- območje obravnave,

- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o LN,

- obveznosti v zvezi s financiranjem, 
- roki za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o LN.

2. člen
Ocena stanja; razlogi za spremembe in dopolnitve

Območje urejanja R4/4, ki ga obravnava veljavni Lokacijski 
načrt za rekreacijsko območje je bil sprejet  leta 2005.
Predmet sprememb in dopolnitev LN je območje urejanja z 
oznako D, ki je namenjeno izgradnji vodnega parka, v sklopu 
katerega je bila predvidena gradnja večjega pokritega objekta 
z vodnimi površinami, zabaviščnimi prostori in prostori za 
zabavo, fitnes center ter večji kompleks savn in prostorov 
za masaže. V tem območju urejanja je bila predvidena tudi 
gradnja novega zunanjega olimpijskega bazena s pripadajočimi 
prostori in tribunami.

Zaradi podrobnih tržnih analiz je investitor BTC d.d., Ljubljana, 
ki je lastnik zemljišča na območju urejanja z oznako D, v fazi 
izdelave idejnega projekta za predviden pokrit objekt vodnega 
parka, nekoliko spremenil samo zasnovo tega objekta. Tako je 
predvideno zmanjšanje vodnih površin notranjih bazenov na 
minimum, ter nova ureditev pokritih površin za izgradnjo bovling 
centra s spremljajočimi površinami, večjega zabaviščnega 
lokala ob bovling centru in v drugi etaži ureditev zabaviščnega 
dela objekta (biljard center s spremljajočimi prostori. V objektu 
ostajajo že z veljavnim LN predvidene površine za fitnes center 
, kompleks različnih savn in prostori za ureditev masažnega 
centra.
Predviden pokriti zabaviščno rekreacijski objekt bo imel tudi 
zunanje površine namenjene dopolnilni dejavnosti predvidenega 
objekta (zunanje savne, zunanji razvedrilni bazen, terasa za 
sončenje in posedanje, itd.). Ohranja se  zasnova zunanjega 
letnega olimpijskega bazena s pripadajočimi tribunami in 
servisnimi prostori, skladno z zakonsko določenimi normativi 
za tovrstne objekte in naprave.
Urbanistično na območju urejanja D ni drugih sprememb in 
dopolnitev LN, razen delni zamik gradbene linije, ki se bo po 
novem (na podlagi idejnega projekta) prilagodila gradbeni 
liniji obstoječih objektov na območju LN. Gradbena linija 
večnamenskega pokritega objekta in zunanjega bazena bo 
tako vzporedna z gradbeno linijo Bele dvorane, obstoječih 
objektov avtokampa in obstoječih tenis igrišč na območju LN.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o LN, 
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 LN 
predviden skrajšan postopek. 

3. člen
Planska izhodišča in pravne podlage za posege v 
območje 

Območje urejanja z oznako R4/4 je v prostorskih sestavinah 
dolgoročnega plana MOV opredeljeno kot območje pretežno 
namenjeno športni, rekreacijski in prireditveni dejavnosti s 
spremljajočimi objekti in infrastrukturo.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev LN so 
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, sprememb in 
dopolnitev družbenega plana občine Velenje za obdobje 
1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih aktov dela 
občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 
2002 (odlok je objavljen v Uradnem listu št. 21/90, 34/92 (za 
dele bivše občine Žalec), Uradnem vestniku občine Velenje, št. 
17/88 in Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 7/2001 
in 13/2004) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03).  

Območje se prostorsko ureja z odlokom o LN (Uradni vestnik 
MO Velenje št. 20/06), za katerega spremembe in dopolnitve 
pomenijo le spremembo območja urejanja z oznako D, vse 
ostale urbanistične, arhitekturne in krajinske ureditve, ki jih 
predpisuje veljavni odlok o LN pa niso predmet sprememb in 
dopolnitev odloka o LN.

 4. člen
Območje obravnave

Območje obravnave sprememb in dopolnitev odloka o LN 
zajema le območje urejanja z oznako D, ki je sestavni del 
območja LN.

5. člen
Predmet sprememb in dopolnitev odloka; rešitve

Predmet sprememb in dopolnitev odloka o LN je minimalna 
sprememba mikrolokacije postavitve spremenjenega pokritega 
objekta vodnega in zabaviščnega parka, prilagoditev objekta 
delno spremenjeni namembnosti ter manjša urbanistično-
arhitekturna sprememba same postavitve predvidenih objektov 
v prostor. S tem se bo še bolj poudarila povezava predvidenih 
objektov s priobalnim pasom Velenjskega jezera in njegovimi 
vodnimi površinami.
Glede na obsežne površine celotnega kompleksa rekreacijskega 
območja »Jezero«, bo spremenjen odlok o LN omogočil tudi 
možnost izgradnje letnega plavalnega bazena na drugih 
območjih v sklopu LN,  če bi se v fazi izdelave idejnih projektov 
in izvedbenih projektov pokazalo, da so nove, alternativne 
lokacije primernejše, kot je predlagana, vendar le na podlagi 
dodatnih strokovnih analiz s področja urejanja prostora. 

6. člen
Posebne strokovne podlage

V fazi izdelave sprememb in dopolnitev LN ni predvidena 
izdelava posebnih strokovnih podlag za predvidene minimalne 
spremembe, saj so bili v fazi izdelave idejnega projekta za 
delno spremenjeni pokriti objekt proučeni vsi prostorski vidiki 
glede umestitve predvidenih objektov v prostor. Izdelan idejni 
projekt, ki ga je naročil investitor, izdelal pa Projektivni biro 
Velenje, je kvalitetna strokovna podlaga za spremembe in 
dopolnitve LN, in bo tudi sestavni del sprememb in dopolnitev 
odloka o LN.

7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi  sprememb in dopolnitev odloka o ZN

Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o LN v skladu s 

sprejetim programom priprave;
- organizira javno razgrnitev in sodeluje v javni obravnavi 

ter v vseh postopkih sprejemanja sprememb in dopolnitev 
odloka o LN;

- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 
osnova za odločanje o spremembah in dopolnitvah odloka 
o LN.

8. člen
Izdelovalec sprememb in dopolnitev LN bo izbran po postopku, 
ki ga predpisuje Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 
36/2004).

9. člen
Glede na to , da so v fazi izdelave in sprejemanja obstoječega 
LN bile zbrane vse smernice za načrtovanje in vsa potrebna 
soglasja nosilcev urejanja prostora v fazi sprememb in dopolnitev 
LN ni predvideno ponovno zbiranje  teh dokumentov. 
 
Pri spremembah in dopolnitvah LN ne gre za spremembe 
namenske rabe prostora, ampak le za manjše programske 
spremembe predvidenega objekta vodnega parka. S 
spremembami in dopolnitvami LN se v ničemer ne spreminjajo 
pogoji za varovanje kulturne in naravne dediščin, zato bodo 
pogoji za načrtovanje in soglasja pridobljena za obstoječi LN 
ostala nespremenjena, in bodo veljala tudi za spremembe in 
dopolnitve odloka o LN.
 
Nosilec urejanja prostora bo Mestna občina Velenje – Urad za 
okolje in prostor, ki bo skladno z določili obstoječega odloka 
o LN, izdal tudi potrebno soglasje na projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) za predvidene objekte.
 
V primeru, da bi se v fazi izdelave sprememb in dopolnitev 
odloka o LN zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev glede 
sprememb in dopolnitev odloka o LN na obravnavanem 
območju izkazalo, da so potrebna tudi mnenja drugih nosilcev 
planiranja, bo pripravljavec te nosilce planiranja naknadno 
vključil preko pogojev za načrtovanje in mnenj v proces 
sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o LN.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o ZN

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o LN bo zagotovila Mestna občina Velenje iz proračuna MO 
Velenje za leto 2007.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

          11. člen                                                                                                                 

Terminski plan priprave odloka

        aktivnost                                               nosilec                                             roki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. člen
Ta program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 350-03-0010/2004-300
Velenje,  24.11.2006          

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

1. sprejem programa priprave odloka 
    in objava v uradnem glasilu pripravljavec (MO Velenje) november 2006 

2. izvedba  razpisa za pridobitev 
izdelovalca

investitor november 2006 

3. izbira izdelovalca investitor november 2006 

4. izdelava osnutka sprememb in 
dopolnitev LN 

izdelovalec november in 
december 2006 

5. sklep o javni razgrnitvi  
    In objava  v uradnem glasilu  MOV pripravljavec december 2006

6.  javna razgrnitev (15 dni) pripravljavec in izdelovalec december 2006 

7.  javna obravnava pripravljavec in izdelovalec v �asu javne 
razgrnitve

8.  analiza pripomb in mnenj po 
       zaklju�ku razgrnitve 

pripravljavec in izdelovalec december 2006 

9.  stališ�e do pripomb  pripravljavec (župan) december 2006 

10.  priprava predloga odloka izdelovalec december 2006 

10. sprejem predloga odloka o ZN na 
Svetu MOV (skrajšan postopek) 

ŽUPAN - Svet MOV januar 2007 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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