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Številka: 1/200610. januar 2006

Ur. vestnik št.1/06

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. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselje Šentilj ter razložena naselja 
Ložnica, Silova in Laze

2. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju

3. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju

4. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno–Velenje in del območja urejanja 
G4/3

5. PROGRAM PRIPRAVE odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  ZAZIDALNEM 
NAČRTU TREBUŠA – varianta II

6. PROGRAM PRIPRAVE za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu 
začasne deponije komunalnih odpadkov 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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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 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 06, 
naselje Šentilj ter razložena naselja Ložnica, 

Silova in Laze
1. člen

Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 06, naselje 
Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze, (Uradni 
vestnik občine Velenje št. 11/88 in 9/93 ter Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 1/02, 6/04 in 19/04; v nadaljevanju 
besedila: odlok o PUP 06).
S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

sprememb in dopolnitev odloka o PUP 06;
- roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 06.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06 je 
24.9.2005 podal svetnik MO Velenje g. Robert Bah, zaradi 
nekaterih težav, ki se pojavljajo v praksi pri pridobivanju 
gradbenih dovoljenj za novogradnje zaradi strogo predpisanih 
odmikov objektov od meja sosednjih parcel. 
Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06, posebej 
12. člena, ki predpisuje odmike objektov od sosednjih parcel, je 
podal na 26. seji Sveta MO Velenje tudi svetnik  g. Franc Sever 
in z dopisom dne 6.1.2006 tudi Krajevna skupnost Šentilj.
Vsi pobudniki predlagajo spremembe in dopolnitve 12. člena 
odloka o PUP 06, tako da bi se določila glede predpisanih 
odmikov objektov in dovoznih cest od sosednjih parcel uskladila 
z nedavno sprejetimi spremembami ostalih PUP v Mestni občini 
Velenje.
Poleg omenjene spremembe in dopolnitve 12. člena odloka 
o PUP 06, je predvidenih še nekaj dodatnih sprememb in 
dopolnitev, ki so vezana na določila novega Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03), 
predvsem kar se tiče lege objektov na zemljišču (odmiki od 
cestišč in od sosednjih parcel) in glede gradnje enostavnih 
objektov, ki si vezane na nov Pravilnik o vrstah zahtevnih 
objektov, manj zahtevnih objektov in enostavnih objektov, 
o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega 
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi 
zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 in 130/04).
V spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 06 bodo predpisani 
tudi pogoji za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06, 
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 
06 predviden skrajšan postopek. 

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje planske celote 06, naselje 
Šentilj ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (Uradni 
vestnik občine Velenje št. 11/88 in 9/93 ter Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 1/02, 6/04 in 19/04).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06 
je v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
in 58/03) in v 37. členu statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03).

Spremembe odloka so predvidene za celotno območje planske 
celote 06 v Mestni občini Velenje.

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka  o 
PUP 06 
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06 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 06;

- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 
osnova za odločanje o spremembah in dopolnitvah odloka 
o PUP 06.

5. člen
 
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice za načrtovanje 
v fazi izdelave osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
06, mnenja pa k predlogu sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP 06. Nosilec urejanja prostora je:
- Mestna občina Velenje ( Urad za javne gospodarske 

službe)

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP 06 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 06 zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev glede 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP 06 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 06.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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 06 ni potrebno.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP 06

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP 06 zagotovi Mestna občina Velenje ( postavka 13. - 
Varstvo okolja in urejanje prostora)

8. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 06

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

-  izbor izdelovalca: januar 2006
-  priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 06 in 
   pridobitev smernic: februar in marec 2006;
-  javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb in 
   dopolnitev odloka o PUP 06:  marec 2006;
-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb 
   in dopolnitev odloka o PUP  06:  marec in april 2006;
- obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka o   
  PUP 06 na Svetu MOV: april ali maj 2006 ( predviden je   
   skrajšan postopek). 

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

Številka: 350-03-0004/2003-300                                                
Datum:   09.01.2006
         
  Župan Mestne občine Velenje

       Srečko MEH, s.r.

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 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/4,
nad Stanetovo cesto v Velenju

1. člen
Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo 
cesto v Velenju (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/95 
- v nadaljevanju besedila: odlok o PUP S4/4).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

sprememb in dopolnitev odloka o PUP S4/4;
- okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o 

PUP S4/4.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP S4/4 je 
v pisni vlogi podala Angela Lubarda, Stanetova cesta 32, 
Velenje.  Predlagateljica pobude je lastnica parcel št. 487/14 
in 487/15 k.o. Velenje, ki se nahajajo v morfološki enoti 8/2 na 
območju veljavnega PUP S4/4. Obe parceli sta bili v Odloku o 
spremembah in dopolnitvah 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 – dopolnjen 2002  
(Uradni list RS št. 21/90, 34/92 in Uradni vestnik občine Velenje 
št. 17/88, Uradni vestnik MO Velenje št. 7/01, 13/04) opredeljeni 
v stavbna zemljišča, kar bi glede na status zemljišča omogočilo 
gradnjo novih stanovanjskih objektov na obravnavanih 
parcelah. Tega pa določila iz veljavnega odloka o PUP S4/4 ne 
dovoljujejo.
Zato je predvidena sprememba in dopolnitev odloka o PUP 
S4/4, ki bi v morfološki enoti omogočala gradnjo stanovanjskih 
hiš, pod enakimi pogoji, ki veljajo za celotno območje odloka 
o PUP S4/4. V skladu s Strategijo prostorskega razvoja 
Republike Slovenije in usmeritvami za stanovanjsko gradnjo v 
Mestni občini Velenje je namreč jasno določeno, da je potrebno 
za stanovanjsko gradnjo najprej pozidati vsa razpoložljiva 
nezazidana stavbna zemljišča, še posebej tam, kjer je v 
neposredni bližini že izvedena javna infrastruktura. 

Poleg predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o PUP S4/4, 
je predvidenih še nekaj dodatnih sprememb, ki so vezana na 
določila novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list 
RS št. 110/02, 8/03 in 58/03), predvsem kar se tiče lege objektov 
na zemljišču (odmiki od cestišč) in glede gradnje enostavnih 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

objektov, ki jih določa nov Pravilnik o vrstah zahtevnih objektov, 
manj zahtevnih objektov in enostavnih objektov, o pogojih za 
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in 
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči 
(Uradni list RS št. 114/03 in 130/04).
V spremembah in dopolnitvah odloka bodo predpisani tudi 
pogoji za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
S4/4, 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  
odloka o PUP Šmartno  predviden skrajšan postopek. 

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje urejanja S4/4, nad Stanetovo 
cesto v Velenju (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 
17/95).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
S4/4 je v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in v 37. členu statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03).

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP S4/4 so predvidene 
za celotno območje, ki ga obravnava veljavni odlok o PUP 
S4/4, še posebej pa za morfološko enoto 8/1 in 8/2. 

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi odloka  o PUP S4/4 
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP S4/4 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 S4/4;

- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo 
osnova za odločanje o spremembah in dopolnitvah odloka 
o PUP S4/4.

5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice za načrtovanje 
v fazi izdelave osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
S4/4, mnenja pa k predlogu sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP S4/4. Nosilec urejanja prostora je:
- Mestna občina Velenje ( Urad za javne gospodarske 

službe)

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb in dopolnitev odloka 

o PUP S4/4 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 S4/4 zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev 
glede sprememb in dopolnitev odloka o PUP S4/4 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 S4/4.

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 odloka o PUP S4/4 ni 
potrebno.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP S4/4

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP S4/4 zagotovi Mestna občina Velenje ( postavka 13. 
- Varstvo okolja in urejanje prostora)

8. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
S4/4

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

-  izbor izdelovalca: februar 2006
- priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP   
  S4/4 in pridobitev smernic: februar in marec 2006;
-  javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb in 
   dopolnitev odloka o PUP S4/4:  marec 2006;
-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb 
   in dopolnitev odloka o PUP S4/4: april 2006;
-  obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka o 
   PUP S4/4 na Svetu MOV: maj 2006 ( predviden je skrajšan 
   postopek). 

9. člen
Ta program priprave odloka o PUP S4/4 začne veljati z dnevom 
objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0005/2004-300                                                
Datum:   09.01.2006
 
    Župan Mestne občine Velenje

       Srečko MEH, s.r.
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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 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/8,
Podkraj v Velenju

1. člen
Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v 
Velenju, (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/95, 3/00 
in 8/00; v nadaljevanju besedila: odlok o PUP Podkraj).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

sprememb in dopolnitev odloka o PUP Podkraj;
- roki za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah PUP 

Podkraj.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP Podkraj je 
12.11.2004 podal pooblaščenec g. Korelc Marka, Kavče 18c 
iz Velenja, podjetje BRP – Konstrukcijski biro Skornšek d.o.o., 
Efenkova 45, Velenje, zaradi težav, ki se pojavljajo v praksi 
pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za novogradnje in gradnje 
enostavnih objektov na območju PUP Podkraj. 
Na sestanku Sveta KS Podkraj v septembru 2005, kjer so bili 
prisotni tudi predstavniki Mestne občine Velenje, so bile podane 
še dodatne pobude za spremembe in dopolnitve obstoječega 
odloka o PUP Podkraj. 
Večina pobudnikov predlaga spremembe tistih členov odloka 
o PUP Podkraj, ki določajo pogoje za odmike novih objektov 
in dovoznih cest od sosednjih parcel in uskladitev veljavnega 
odloka glede graditve enostavnih objektov z nedavno sprejetimi 
spremembami ostalih PUP v Mestni občini Velenje. Pobude 
so bile tudi glede omogočanja gradnje nemotečih poslovnih 
dejavnosti v morfološki enoti 13/4, 13/5 in 8/2, kar obstoječi 
odlok  o PUP Podkraj ne omogoča. 
Poleg  teh predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP Podkraj, je predvidenih še nekaj dodatnih sprememb, 
ki so vezana na določila novega Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03), predvsem 
kar se tiče lege objektov na zemljišču (odmiki od cestišč in 
od sosednjih parcel) in glede gradnj enostavnih objektov, ki 
jih določa nov Pravilnik o vrstah zahtevnih objektov, manj 
zahtevnih objektov in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah 
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list 
RS št. 114/03 in 130/04).
V spremembah in dopolnitvah odloka bodo predpisani tudi 
pogoji za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

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

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje urejanja S4/8, Podkraj v 
Velenju, (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/95, 3/00 
in 8/00).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
Podkraj je v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in v 37. členu statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03).

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Podkraj so predvidene 
za celotno območje urejanja S4/8 v Podkraju v Mestni občini 
Velenje, še posebej pa za morfološke enote 13/4, 13/5, 8/1 in 
8/2.

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka  o 
PUP Podkraj 
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP Podkraj 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 Podkraj;

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

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

službe)

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP Podkraj 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 Podkraj zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev 
glede sprememb in dopolnitev odloka o PUP Podkraj na 
obravnavanem območju izkazalo, da so potrebna tudi mnenja 
drugih nosilcev planiranja, bo pripravljavec te nosilce planiranja 
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naknadno vključil preko pogojev in mnenj v proces sprejemanja 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP Podkraj.

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 odloka o PUP Podkraj ni 
potrebno.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Podkraj

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP Podkraj zagotovi Mestna občina Velenje ( postavka 13. 
- Varstvo okolja in urejanje prostora)

8. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
Podkraj

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

-   izbor izdelovalca: januar in februar 2006
-  priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
 Podkraj in pridobitev smernic: februar 2006;
-  javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb in 

dopolnitev odloka o PUP Podkraj:  marec 2006;
-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb 

in dopolnitev odloka o PUP Podkraj:  marec in april 2006;
-  obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka 

o PUP Podkraj na Svetu MOV: maj 2006 ( predviden je 
skrajšan postopek). 

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

Številka: 350-03-0006/2004-300                                                
Datum:   09.01.2006 
         
  Župan Mestne občine Velenje

       Srečko MEH, s.r.

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 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/3,
Šmartno–Velenje in del območja urejanja 

G4/3
1. člen

Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno–
Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 2/91 in 11/94 - v nadaljevanju besedila: 
odlok o PUP Šmartno).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno;
- okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o 

PUP Šmartno.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno 
sta v pisni obliki podali Dragica in Angela Urtelj, Stanetova 
cesta 19, Velenje. Pobuda je bila naslovljena z namenom, da 
se določila iz veljavnega odloka o PUP Šmartno glede odmikov 
novogradenj od sosednjih parcel prilagodijo pred kratkim 
sprejetim spremembam in dopolnitvam ostalih prostorskih 
aktov v Mestni občini Velenje, in se tako pogoji pri novogradnjah 
objektov izenačijo za  celotno območje Mestne občine Velenje, 
upoštevajoč specifičnost posameznih območij urejanja.
Poleg  teh predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP Šmartno, je predvidenih še nekaj dodatnih sprememb, 
ki so vezana na določila novega Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03), predvsem 
kar se tiče lege objektov na zemljišču (odmiki od cestišč) in 
glede gradnje enostavnih objektov, ki jih določa nov Pravilnik 
o vrstah zahtevnih objektov, manj zahtevnih objektov in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov 
brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z 
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS št. 114/03 in 
130/04).
V spremembah in dopolnitvah odloka bodo predpisani tudi 
pogoji za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

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

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje urejanja S4/3 Šmartno-Velenje 
in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 2/91 in 11/94).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
Šmartno je v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 in 58/03) in v 37. členu statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03).

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno so predvidene 
za celotno območje, ki ga obravnava veljavni odlok o PUP 
Šmartno. 

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo 
sodelovali pri pripravi odloka  o PUP Šmartno 
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno 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 Šmartno;

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

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

službe)

Zaradi minimalnih vsebinskih sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Šmartno 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 Šmartno zaradi vsebinskih in specifičnih 
pogojev glede sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno 
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 Šmartno.

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 odloka o PUP Šmartno ni 
potrebno.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Šmartno

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP Šmartno zagotovi Mestna občina Velenje ( postavka 13. 
- Varstvo okolja in urejanje prostora)

8. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
Šmartno

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

-  izbor izdelovalca: februar 2006
-  priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
   Šmartno in pridobitev smernic: februar in marec 2006;
-  javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb in 
   dopolnitev odloka o PUP Šmartno:  marec 2006;
-  priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb
   in dopolnitev odloka o PUP Šmartno: april 2006;
-  obravnava predloga sprememb in dopolnitev na odloka 
   o PUP Šmartno na Svetu MOV: maj 2006 ( predviden je 
   skrajšan postopek). 

9. člen
Ta program priprave odloka o PUP Šmartno začne veljati z 
dnevom objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0012/2005-300                                                
Datum:   09.01.2006
 
         
  Župan Mestne občine Velenje

       Srečko MEH, s.r.
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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 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03), je župan Mestne občine Velenje 
dne 9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 

o ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠA 
– varianta II

1. člen
Mestna občina Velenje s tem programom začenja postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o ZAZIDALNEM 
NAČRTU TREBUŠA – varianta II ( Uradni vestnik občine 
Velenje št. 8/89 in 2/90 ter Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 2/96; v nadaljevanju besedila: odlok o ZN).

S tem programom se določajo:
- ocena stanja in razlogi;
- izhodišča;
- pravna podlaga in ureditveno območje;
- nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 

sprememb in dopolnitev odloka o ZN;
- roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ZN.

2. člen
Ocena stanja in razlogi 

Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o ZN sta 
20.09.2005 podala Alojz in Karolina Skledar stanujoča na 
Žarovi cesti 22 v Velenju, zaradi težav, ki se pojavljajo pri 
pridobivanju gradbenih dovoljenj za novogradnje oziroma 
nadzidave obstoječih objektov na območju ZN. Problemi 
nastajajo zaradi strogo predpisanih odmikov objektov od meja 
sosednjih parcel v samem odloku o ZN in zaradi prepovedi 
gradnje enostavnih objektov na obravnavanem območju ZN. 
Pobudo za spremembo in dopolnitev obstoječega odloka o ZN 
je podkrepilo s pisno vlogo še dodatnih 14 prebivalcev Žarove 
ulice v Velenju s svojimi podpisi (pobuda je prispela v Urad za 
okolje in prostor MO Velenje dne 10.10.2005). 
Vsi pobudniki predlagajo spremembe členov odloka o ZN, 
tako da bi se določila glede predpisanih odmikov objektov 
in dovoznih cest od sosednjih parcel uskladila z nedavno 
sprejetimi spremembami ostalih prostorski aktov v Mestni 
občini Velenje. Predlagali so tudi, da se na obravnavanem 
območju odloka o ZN omogoči gradnja enostavnih in drugih 
pomožnih objektov skladno s veljavnim Pravilnikom o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih 
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja 
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči 
Uradni list RS št. 114/03 in 130/04) 
Poleg omenjenih sprememb in dopolnitev veljavnega odloka o 
ZN  je predvidenih še nekaj dodatnih dopolnitev odloka  zaradi 
določil Zakona o urejanju prostora ( ZUreP-1, Uradni list RS 
št. 110/02, 8/03 in 58/03), predvsem kar se tiče lege objektov 
na zemljišču (odmiki od cestišč in od sosednjih parcel). V 
spremembah in dopolnitvah odloka bodo predpisani tudi pogoji 
za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

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

3. člen
Pravna podlaga in ureditveno območje

Obravnavano območje se prostorsko ureja z odlokom o ZN 
(Uradni vestnik občine Velenje št. 8/89 in 2/90 ter Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 2/96).

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o ZN je 
v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
in 58/03) in v 37. členu statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03).

Spremembe odloka so predvidene za celotno območje ZN v 
Mestni občini Velenje, še posebej pa za območja z oznakami 
OC1, OC2, G in LM.

Posebne strokovne podlage kot podlaga za pripravo odloka 
niso predvidene.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali 
pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka  o ZN 
 
Pripravljavec je Mestna občina Velenje, ki skrbi, da 
izdelovalec:
- izdela spremembe in dopolnitve odloka o ZN v skladu s 

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

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

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

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

službe).

Zaradi minimalnih in specifičnih vsebinskih sprememb in 
dopolnitev odloka o ZN 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 ZN zaradi vsebinskih in specifičnih pogojev glede 
sprememb in dopolnitev odloka o ZN 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 Podkraj.

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

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

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o ZN zagotovi Mestna občina Velenje ( postavka 13. - Varstvo 
okolja in urejanje prostora)

8. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ZN

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

-    izbor izdelovalca: januar 2006
-    priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ZN in 
     pridobitev smernic: februar 2006;
-    javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb in 
     dopolnitev odloka o ZN:  marec   2006;
-     priprava predloga in pridobitev mnenj k predlogu sprememb 

in dopolnitev odloka o ZN: marec in april 2006;
-   obravnava predloga sprememb in dopolnitev odloka o ZN 

na Svetu MOV: april ali maj 2006 (predviden je skrajšan 
postopek). 

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

Številka: 350-03-0001/2006-300                                                
Datum:   09.01.2006
 
   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 (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 4/99, 6/01 in 14/03) je župan Mestne občine Velenje dne 
9.01.2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 
ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH 

ODPADKOV 
1. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Odlok o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih 
odpadkov (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 11/89, 7/98 in 
10/05) v nadaljevanju UN ZDKO, je bil nazadnje spremenjen  
in dopolnjen v julija 2005, ko se je v odloku določilo, da bo 
začasna deponija komunalnih odpadkov aktivno delovala do 
31.12.2008. 
V letih od 2000 do danes, je prišlo do številnih sprememb 
na področju zakonodaje s področja varstva okolja, urejanja 
prostora in področja odlaganja odpadkov, še posebej na 
področju zbiranja in recikliranja vseh vrst odpadkov.
Mestna občina Velenje zaradi zakonskih določil s področja 
ravnanja z odpadki skupaj s podjetjem za ravnanje z odpadki 
PUP Saubermacher d.o.o. iz Velenje, podjetjem PUP d.d. iz 
Velenja ter Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o., Velenje 
načrtuje zahodno od obstoječe deponije komunalnih odpadkov 
( na območju opuščenega glinokopa) gradnjo Centra za 
ravnanje z odpadki v Velenju. 
Predvidena je izgradnja novega zbirnega centra za ločeno 
zbrane odpadke, reciklažno dvorišče s spremljajočimi objekti, 
napravami in površinami ( PUP Saubermacher), izgradnja 
novih objektov ( garaže, skladišča, upravni objekt) za potrebe 
prestavitve gradbene mehanizacije podjetja PUP d.d., Velenje, 
ter kompleks za parkirišče tovornih vozil s pripadajočimi 
parkirišči in zunanjimi ureditvami.
Predvidena je tudi prestavitev nekaterih steklenjakov PUP d.d., 
Velenje iz sedanje lokacije ob Koroški cesti na novo lokacijo 
zahodno od obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov.
Predvideni objekti, naprave in pripadajoče površine niso bili 
predvideni v veljavnem UN ZDKO, zato je potrebno zaradi 
možnosti izgradnje predvidenih objektov spremeniti in dopolniti 
veljavni prostorski akt.  

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve je opredeljena v 
Zakonu v urejanju prostora (ZUreP-1; Ur. list. RS, št. 110/02, 
8/03 in 58/03).

2. člen

(predmet in programska izhodišča)

Na območju urejanja z oznako D4/1a je predvidena med 
obstoječo cesto Velenje-Škale in obstoječo začasno deponijo 
komunalnih odpadkov postavitev nadomestnih steklenjakov 
podjetja PUP d.d. Velenje, ki bi služili delno za proizvodnjo 
cvetja, zelenjavnih sadik in drugih rastlin ter kot prodajni center 
omenjenega podjetja.  Pri spremembah in dopolnitvah UN 
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ZDKO je potrebno dodatno proučiti možnost izgradnje vadbenega poligona Kinološkega društva iz Velenja, ki ga društvo nujno 
potrebuje.
Na območju urejanja z oznako D4/1b je  predvidena izgradnja novega zbirnega centra za ravnanje z odpadki, ki bo vseboval 
objekte in površine za zbiranje, sortiranje in reciklažo ločenih vrst odpadkov. Zahodno od kompleksa zbirnega centra za ravnanje 
z odpadki je na tej lokaciji  predvidena  izgradnja objektov in spremljajočih površin za potrebe podjetja PUP d.d.,Velenje, kamor bi 
prestavili garaže, skladišča, upravne prostore in parkirišča iz dosedanje lokacije ob Koroški cesti. Na skrajnem zahodnem delu je 
predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila s spremljajočimi prostori in dovozno cesto. 

V predvidenih spremembah in dopolnitvah UN ZDKO so predvidene spremembe grafičnih prilog iz projekta št. 724/88-UN-P, 
februar 1989.

3. člen

(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Pripravljavec in pobudnik za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o UN ZDKO je podjetje PUP Saubermacher d.o.o. iz 
Velenja, PUP d.d. iz Velenja in Mestna občina Velenje.
Izvajalec sprememb in dopolnitev UN ZDKO bo izbran skladno z Zakonom o javnih naročilih ( ZJN-1, Uradni list RS št. 39/00 in 
102/00 ).

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku so:

- Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Dravograd, Izpostava Velenje, Rudarska cesta 6/a,  3320 Velenje;
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Velenje, Rudarska 6/a , 3320 

Velenje; 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska 4, 3331 Nazarje;
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Velenje;
- Mestna občina Velenje (Urad za javne gospodarske službe). 

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ZDKO ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih 
nosilcev planiranja, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo v času postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev 
prostorskega akta.

4. člen

(rok za pripravo prostorskega akta)

Postopek sprememb in dopolnitev odloka o UN ZDKO bo potekal po naslednjem rokovnem načrtu:

 Aktivnost                                               Nosilec                                  Roki
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5. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroške za izdelavo sprememb in dopolnitev UN ZDKO bo nosil pripravljavec.
Stroški priprave postopka za spremembe in dopolnitve odloka o UN ZDKO in vodenja postopka bodo pokriti iz proračuna Mestne 
občine Velenje ( postavka 13./2006 - Urejanje prostora in varstvo okolja ). 

Številka:  350-01-0014/2003-300
Velenje,   09. 01.2006
            

 Župan Mestne občine Velenje
       Srečko MEH, s.r.
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