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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) ter 60. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS  št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
izdajam

SKLEP  
O JAVNI RAZGRNITVI 

osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja s4/9a, Za gradom v Velenju

I.

Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA S4/9a, ZA GRADOM V 
VELENJU (v nadaljevanju besedila kratko: Odlok o PUP).

II.

Javna razgrnitev Odloka o PUP bo izvedena v avli Mestne 
občine Velenje in v prostorih Krajevnih skupnosti Staro 
Velenje.
 
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom na svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 
30 dni. 

III.

V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Staro Velenje 
organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev 
Odloka o PUP. 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 in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP in pridobiti k osnutku pripombe, 
mnenja in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani 
in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu 
za urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v 
Velenju.

Številka: 350-03-0007/2009-300 
Datum:   30. 8. 2011
         

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
na seji dne 29. 8. 2011 sprejel naslednji 

SKLEP  
O SEZNANITVI 

z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe 
Premogovnik Velenje, d.d.  

in Skupine PV
 1.

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z Vizijo dolgoročnega 
razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. d., in Skupine PV in 
podpira izhodišča za novelacijo dolgoročnega Razvojnega 
načrta Premogovnika Velenje.

Svet Mestne občine Velenje od PV in Holdinga Slovenske 
elektrarne (v nadaljevanju: HSE) pričakuje in zahteva, 
da se zaradi zniževanja zaposlenih v osnovni dejavnosti 
nadomeščajo delovna mesta v drugih dejavnostih hčerinskih 
in s PV povezanih družb ter da se ustvarjajo nova delovna 
mesta. Razvojna politika podjetij naj se izvaja tako, da se 
postopoma povečuje realizacija hčerinskih in povezanih družb 
na eksternih trgih, da se dolgoročno zmanjšuje odvisnost 
od premoga in da se uvajajo novi programi ter inovativne 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, ki so tržno usmerjene in 
prinašajo prihodke izven prodaje premoga. Svet Mestne občine 
Velenje od PV in HSE pričakuje in zahteva, da PV deluje kot 
družbeno odgovorno podjetje, da racionalizacija poslovanja ne 
poteka na škodo varovanja zdravja in humanosti pri izvajanju 
delovnih procesov, zmanjševanja vplivov na okolje ter sanacije 
degradiranega okolja.

2. 
Svet Mestne občine Velenje od PV in HSE pričakuje in 
zahteva, da mora odnos podjetij do lokalne skupnosti temeljiti 
na medsebojno usklajenih strateških usmeritvah družbe, ki 
močno vpliva na nadaljnji razvoj občine tako s sociološkega in 
ekonomskega kot z okoljskega vidika. Prebivalke in prebivalci 
Šaleške doline morajo imeti zagotovila za nadaljnji razvoj v 
urejenem in zdravem okolju, ob zadostnem številu delovnih 
mest in zagotovljenih razvojnih programih, tudi za obdobje 
po končani eksploataciji premoga oz. prenehanju obratovanja 
premogovnika. 

Svet Mestne občine Velenje od PV in HSE pričakuje in zahteva, 
da vodstvo PV tudi v prihodnje nedvoumno opredeli pristojnosti 
in osebno odgovornost za varstvo zaposlenih, odgovornost 
do varovanja okolja ter odgovornost za nadaljnji razvoj PV in 
Skupine PV.

Svet Mestne občine Velenje od PV in HSE pričakuje in zahteva, 
da PV z lokalno skupnostjo uskladi strateške usmeritve družbe, 
da razvojni program zagotavlja dolgoročnost poslovanja PV 
upoštevajoč načela trajnostnega razvoja, zmanjševanje vplivov 
na okolje,  da temelji na transparentnosti izvajanja delovnih 
procesov in učinkov na okolje ob izpolnjevanju zakonsko 
določenih norm in predpisov glede obremenjevanja okolja. 
Svet Mestne občine Velenje od PV in HSE pričakuje in zahteva, 

da PV namensko rabo zemljišč v eksploatacijskem polju 
premogovnika, še posebej v tistem delu, kjer je eksploatacija 
zaključena načrtuje v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

3.
Navedena izhodišča in cilje v točkah 1. in 2. tega sklepa Svet 
Mestne občine Velenje opredeljuje kot lokalni javni interes 
ter od PV in HSE pričakuje in zahteva, da se upoštevajo pri 
pripravi strategij, razvojnih ter poslovnih načrtov PV. 

Svet Mestne občine Velenje pričakuje ter zahteva od PV in 
HSE, da se pri imenovanju nadzornega sveta upošteva 
interes lokalne skupnosti, tako da se v postopkih določi, da 
se v sodelovanju z lokalno skupnostjo za najmanj enega 
člana Nadzornega sveta Premogovnika Velenje imenuje 
predstavnika iz lokalnega območja.

4. 
Z vsebino tega sklepa se seznani Vlado Republike Slovenije, 
Ministrstvo za gospodarstvo ter HSE.

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

Številka: 300-04-0001/2011
Datum: 29. 8 2011

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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