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Ur. vestnik št.03/07

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

1.   PROGRAM PRIPRAVE za izdelavo sprememb in dopolnitev  Odloka o prostorskih ureditvenih   
  pogojih za območje planske celote 02;  Krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in Konovo - del

2.   SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
  ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02;

       Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del
3.    SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

  ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH PLANSKE CELOTE 04 – PUP 04 za  
  dele mesta Velenje

4.    SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
  ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/6, v 
  naselju Pesje v Velenju

5.    SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
  ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/3,
  Šmartno - Velenje in del območja urejanja G4/3

6.    SKLEP o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in 
  Koroško v plačni razred

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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12. februar 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 03-2007 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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 (UPB-1-Uradni vestnik 
MO Velenje št. 15/2006), je župan Mestne občine Velenje dne 9.06.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za izdelavo sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 02; 

Krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in 
Konovo - del

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

sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; 
Krajevni skupnosti Škale – Hrastovec in Konovo - del 
(Odlok  objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 
16/88 in 9/93 ter  Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
št. 1/02, 6/04, 19/04 in 26/06); v nadaljevanju PUP 02,

- območje obravnave,
- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 

pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o PUP 02,
- obveznosti v zvezi s financiranjem, 
- roki za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

02.

Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

2. člen
Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02 je podal 
investitor novogradnje g. Milan Lukman, Kersnikova 3, Velenje, 
ki je na območju Škal (območje urejanja S2/7, v morfološki enoti 
1A/3) zgradil manjši objekt. Objekt se nahaja na parceli 649/2 in 
648/13, k.o. Škale. Glede na to, da je objekt zgradil najprej kot 
pomožni objekt, kasneje pa ga je tako adaptiral, da zdaj živi v 
njem, je želel objekt legalizirati kot stanovanjski objekt. Tega pa 
obstoječi odlok o PUP 02 za to morfološko enoto ne predvideva. 
Za to morfološko enoto je namreč v odloku predpisano, da so 
dovoljena le nujna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in 
adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, 
zmogljivost in namen obstoječih objektov. Posegi v tem območju 
so mogoči le ob predhodnem soglasju Premogovnika Velenje 
– upravljavca pridobivalnega prostora.
Glede na to, da je celotna morfološka enota glede na status 
zemljišča v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne 
občine Velenje že od leta 1993 opredeljena kot stavbno 
zemljišče, smatramo da je predlog vlagatelja glede spremembe 
in dopolnitve odloka o PUP 02 utemeljena tudi s strokovnega 
gledišča, saj  se s tem izenačijo pogoji za gradnjo s sosednjimi 
morfološkimi enotami na območju stavbnih zemljišč v območju 
urejanja  S2/7 (Spodnje Škale). Investitor si je za legalizacijo 
obstoječega objekta pridobil projektne pogoje za gradnjo, vsa 
potrebna mnenja  in soglasje za legalizacijo od Premogovnika 
Velenje, žal pa mu veljavni odlok o PUP 02 legalizacijo 
onemogoča. 
Podobno pobudo je podal tudi g. Jože Hudournik, ki je svoji 
hčerki Hudournik Andreji in njenemu partnerju Trančar 
Martinu podaril parcelo št. 445/16, k.o. Škale, katere del je 
postal s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin 
dolgoročnega družbenega plana Mestne občine Velenje leta 

2004 stavbno zemljišče. Veljavni odlok o PUP 02 pa za območje 
urejanja 07A ne dopušča gradnje novih stanovanjskih objektov, 
razen objekte za namene kmetijstva. Obravnavano zemljišče se 
nahaja v neposredni bližini nekaterih obstoječih stanovanjskih 
objektov in gospodarskih poslopij, obenem pa je obravnavana 
lokacija geografsko in urbanistično zelo ugodna za stanovanjsko 
gradnja, zato smatramo, tudi na podlagi strokovnega ogleda na 
terenu, da je predlog vlagatelja popolnoma upravičen, tako da 
je možno spremeniti veljavni odlok o PUP 02 tako, da bo na 
obstoječih stavbnih zemljiščih omogočena tudi stanovanjska 
gradnja novih objektov.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02, 
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 
02 predviden skrajšan postopek. 

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 02 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 obravnave

3. člen
Spremembe odloka so predvidene za območje urejanja S2/7 
(morfološki enoti 1A/3 ter 3A/1)  in območje urejanja 07A na 
območju , ki ga pokriva PUP 02.

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka  o 
PUP 02

4. člen
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02 v skladu 

s sprejetim programom priprave;
- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- organizira javno razgrnitev in sodeluje v javni obravnavi 

ter v vseh postopkih sprejemanja sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 02;

- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 
osnova za odločanje o spremembah in dopolnitvah odloka 
o PUP 02.

5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice za načrtovanje 
v fazi izdelave osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
02, mnenja pa k predlogu sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP 02. Nosilec urejanja prostora je:
- Mestna občina Velenje ( Urad za javne gospodarske 

službe)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP 02 ni predvideno pridobivanje smernic za načrtovanje in 
mnenj drugih nosilcev urejanja in nosilcev javnih pooblastil.
V primeru, da bi se v fazi izdelave sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 02 zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev glede 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP 02 na obravnavanem 
območju izkazalo, da so potrebna tudi mnenja drugih nosilcev 
planiranja, bo pripravljavec te nosilce planiranja naknadno 
vključil preko pogojev in mnenj v proces sprejemanja sprememb 
in dopolnitev odloka o PUP 02.

6. člen
Nosilec urejanja prostora posreduje, skladno z zakonom o 
urejanju prostora, v 15 dneh od prejema vloge, svoje smernice 
pisno, sicer se šteje, da smernic nima in se smatra, da njegovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 02 ni potrebno.

7. člen
Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.
 
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 02

8. člen
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP 02 bo zagotovila Mestna občina Velenje - Urad za okolje 
in prostor.

Roki za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
02

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

-   izbor izdelovalca: februar 2007
-   priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

02 in pridobitev smernic: februar   2007;
-   javna razgrnitev in javna obravnava osnutka sprememb in 

dopolnitev odloka o PUP 02: februar 2007;
-  priprava strokovnega mnenja na pripombe iz javne 

razgrnitve in javne obravnave osnutka odloka o PUP 02: 
februar 2007

-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb 
in dopolnitev odloka o PUP  02:  februar, marec 2007;

-  obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka o 
PUP 02 na Svetu MOV: marec 2007 (predviden je skrajšan 
postopek). 

10. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
02 začne veljati z dnevom objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 350-03-00064/2001-300                                 
Datum:   9.02.2007
         
   Župan Mestne občine Velenje

       Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006) 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 OBMOČJE PLANSKE CELOTE 02;
  Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 

Konovo-del

I.
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del 
(Odlok  objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 16/88 
in 9/93 ter Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/02, 6/04, 19/04 in 
26/06) - v nadaljevanju odlok o PUP 02.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec in Krajevni 
skupnosti Konovo. Javna razgrnitev bo trajala 15 dni. Javna 
razgrnitev se začne z dnem 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 Krajevno skupnostjo Škale-Hrastovec 
in Krajevno skupnostjo Konovo, organiziral javno obravnavo 
osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
02. Kraj in datum javne obravnave bo določen naknadno. 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 odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o PUP 02 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:  350-03-0004/2001-300
Datum:    9.02.2007 

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

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006) 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 
PLANSKE CELOTE 04 – PUP 04 za dele 

mesta Velenje
I.

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – 
PUP 04 za dele mesta Velenje (UPB-1, Uradni vestnik občine 
Velenje, št. 22/06) - v nadaljevanju, odlok o PUP 04.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih Krajevne skupnosti Staro Velenje. Javna razgrnitev 
bo trajala 15 dni. Javna razgrnitev se začne z dnem 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 Krajevno skupnostjo Staro Velenje 
organiziral javno obravnavo osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o PUP 04. Kraj in datum javne obravnave 
bo določen naknadno. 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 odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o PUP 04 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:  012-0005/99-300
Datum:    9.02.2007 

Župan  Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006) 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 OBMOČJE UREJANJA S4/6, v naselju 

Pesje v Velenju
I.

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 
OBMOČJE UREJANJA S4/6, v naselju Pesje v Velenju ( Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 17/95 
in 5/00), v nadaljevanju - odlok o PUP Pesje.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in v 
prostorih Krajevne skupnosti Pesje v Velenju. 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 Krajevno skupnostjo Pesje v Velenju, 
organiziral javno razpravo osnutka sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Pesje. Kraj in datum javne razprave bo določen 
naknadno. 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 Pesje 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:  350-03-0002/2006-300
Datum:    09.02.2007 
                    

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

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/2006) 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 OBMOČJE UREJANJA S4/3,

Šmartno - Velenje in del območja urejanja 
G4/3

I.
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 
OBMOČJE UREJANJA S4/4, Šmartno – Velenje in del območja 
urejanja G4/3 (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
št. 22/06), v nadaljevanju - odlok o PUP Šmartno.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje 
in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno – Velenje. 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 Krajevno skupnostjo Šmartno 
– Velenje, organiziral javno razpravo osnutka sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP Šmartno. Kraj in datum javne razprave 
bo določen naknadno. 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 
Šmartno 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:  350-03-0012/2005-300
Datum:    09.02.2007 

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

Na podlagi 5. odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB5, Uradni list RS, št. 32/06) in v skladu z določili Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 128/06) ter 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 
15/06) izdaja župan Mestne občine Velenje v soglasju z županom Občine Slovenj Gradec in Občine Celje

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 

plačni razred
1. 

Ta sklep določa uvrstitev delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško, katerega ustanoviteljice 
so Mestna občina Velenje, Občina Slovenj Gradec in Občina Celje, v plačni razred znotraj razponov plačnih razredov, določenih 
v Prilogi III Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 128/06), v 
nadaljevanju: uredba).
Uvrstitev iz prvega odstavka tega člena je izvedena na podlagi kriterijev, določenih v Prilogi III uredbe ter metodologije iz 6. člena 
uredbe.

2. 
Uvrstitev v plačni razred se izvede za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa osebe javnega prava.

3. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu zadnje občine ustanoviteljice, uporabljati pa se začne s 01.01.2007.

Številka: 110-01-0010/2005-280
Datum: 31.1.2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.



12. februar 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 8  / Številka 03-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 220 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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