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Ur. vestnik št.7/06

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. SKLEP o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
2. POPRAVEK Sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

zazidalnem načrtu Trebuša - varianta II

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

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) ter 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 
6/01, 14/03 in 21/05) izdaja župan Mestne občine Velenje 

SKLEP
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

1. 
Ta sklep določa uvrstitve delovnih mest ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje in 
so posredni uporabniki proračuna Mestne občine Velenje, v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi 
III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljevanju: uredba).
Uvrstitve iz prvega odstavka tega člena so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v Prilogi IV uredbe ter metodologije iz 6. člena 
uredbe.

2. 
Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega prava.
Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Pristojni minister: minister za šolstvo in šport

Dejavnost: KULTURA
Pristojni minister: minister za kulturo

3.  
Pogodbe o zaposlitvi direktorjev je treba uskladiti s tem sklepom do 01.03.2006.
S 01.03.2006 se začnejo obračunavati in izplačevati plače direktorjem na osnovi plačnih razredov iz tega sklepa.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 01.03.2006.

Številka:  110-01-0010/2005-284
Datum: 07.02.2006

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

Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 6/99) izdajam naslednji

POPRAVEK
Sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
zazidalnem načrtu Trebuša - varianta II

V Sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - varianta II 
(Uradni vestnik MOV št. 6/2006) z dne 1. februar 2006 se prvi 
stavek drugega člena pravilno glasi:
»Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih krajevne skupnosti Staro Velenje.«

Številka: 012-0021/2004-150
Datum: 7.2.2006
       

       
 Andreja Katič, univ.dipl.iur., s.r.
   Direktor občinske uprave
    Mestne občine Velenje
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 230 izvodov  /  Letna naročnina 7000 SIT
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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