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Številka: 18/200914. avgust 2009

Ur. vestnik št.18/09

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

1. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2009/2010

2. SKLEP o podelitvi priznanja »Gradnik Velenja« za posebne zasluge ob 50-letnici 
mesta Velenje 

3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009

4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna 
Velenje

5. POPRAVEK SKLEPA o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev 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 - 
dopolnitve 2009

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 34. člena Pravilnika 
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 75/2005, 82/2005 in 76/2008) in 24. člena statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/08), na svoji 2. dopisni seji, dne 27. in 28. 8. 2009 sprejel 
naslednji

SKLEP
o določitvi nižjega normativa v oddelku 

enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2009/2010

I.
V šolskem letu 2009/2010 se določi v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko 
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v 
šolskem letu 2009/2010 vključenih najmanj 7 otrok.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa se začne 
uporabljati od 01.09.2009 dalje.

Številka: 640-01-0004/2007-530
Datum:  31. 8. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji 2. dopisni seji, dne 27. 
in 28. 8. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanja »Gradnik Velenja« za 
posebne zasluge ob 50-letnici mesta Velenje 

I. 
Mestna občina Velenje podeljuje v jubilejnem letu 2009, ob 50-
letnici mesta Velenje, priznanje za posebne zasluge podjetju 
Premogovnik Velenje, d. d., za prispevek pri graditvi in razvoju 
Velenja. 

Premogovnik Velenje, d. d.
Premogovnik Velenje je od leta 1875 glavna gonilna sila 
razvoja v Velenjski kotlini in širši okolici. Ves čas delovanja je 
med največjimi delodajalci v Šaleški dolini, ki nudi zaposlitev 
tako domačinom kot ljudem iz bližnje in daljne okolice. Danes 
je Premogovnik Velenje, d. d., eden največjih in najmoderneje 
opremljenih premogovnikov za podzemno pridobivanje 
premoga v Evropi. Celotna količina odkopanega velenjskega 
lignita je uporabljena za delovanje Termoelektrarne Šoštanj, 
kjer iz letne odkopane količine premoga pridobijo eno 
tretjino električne energije, ki jo porabimo v Sloveniji. S tem 
je Premogovnik Velenje eden najpomembnejših stebrov 
slovenske energetike. Premogovnik Velenje je družbeno in 
okoljsko odgovorno podjetje, ki ves čas v okolje, v katerem 
deluje, tudi vlaga. Dosledno odpravlja posledice, ki nastajajo 
z njegovim delovanjem. Poleg tega pa stalno podpira 

številna društva, klube in druge institucije, ter tako prispeva k 
hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju vseh področij življenja v 
lokalni skupnosti in s tem bistveno izboljšuje kakovost bivanja 
v Mestni občini Velenje in v Šaleški dolini.         

II.
Prejemniku priznanja za posebne zasluge bo podeljena 
bronasta maketa mesta Velenje leta 1959. 
Priznanje za posebne zasluge prejemnik prejme na slovesnosti 
ob občinskem prazniku. 

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 000-01-06/2009
Datum:  31. 8. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 3. 
odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) in 22. člena Odloka 
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
19/08 in 14/09) na svoji 2. dopisni seji dne 27. in 28. 8. 2009 sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje 

za leto 2009
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2009 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 22/08, 3/09, 8/09, 12/09 in 14/09; 
v nadaljevanju Sklep) se spremeni 4. odstavek 2. člena Sklepa 
tako, da se glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja 
se za leto 2009 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 
559.000,00.« 

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum: 31. 8. 2008

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
(ZLD-UPB1- Uradni list RS, št. 36/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1- Uradni vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 
2. dopisni seji, dne 27. in 28. 8. 2009 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Velenje
1. člen

6. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 7/1993, 1/1997 in 4/1999 in 7/2007) 
se spremeni tako, da se glasi:

Zavod ima naslednje organizacijske enote:
- Lekarna Center Velenje, s sedežem: Vodnikova 1, 

Velenje
- Lekarna Kersnikova Velenje, s sedežem: Kersnikova 2 d, 

Velenje
- Lekarna Cankarjeva Velenje, s sedežem: Cankarjeva 2 b, 

Velenje
- Lekarna Trebuša Velenje, s sedežem Celjska cesta 40, 

Velenje
- Lekarna Šoštanj, s sedežem: Lampretov trg 1, Šoštanj
- Lekarna Šmartno ob Paki, s sedežem: Šmartno ob Paki 

80, Šmartno ob Paki

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

Številka: 145-02-0001/2006-09-560
Datum: 31. 8. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) izdajam naslednji 

POPRAVEK SKLEPA
o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in 

dopolnitev 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 - dopolnitve 2009

V šesti točki Sklepa o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in 
dopolnitev 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 - dopolnitve 2009 se 

spremenijo alineje:
-  k.o.Lipje: na koncu se doda parcelna številka „1153/3”, 

izbriše pa se parcelna številka „1153/1”, 
-  k.o. Ložnica; na koncu doda parcelna številka „336-del” in 
- k.o.Vinska Gora; na koncu se doda parcelna številka 

„326/1”, izbriše pa se parcelna številka „326/-del”.

Številka: 350-01-0034/2009-300
Datum:   31. 8. 2009

Andreja Katič, univ. dipl. prav., s.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje

 


