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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 in 108/10) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), je župan Mestne občine 
Velenje dne 18.03.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

odloka o Ureditvenem načrtu začasne 
deponije komunalnih odpadkov

1. člen 
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu 
začasne deponije komunalnih odpadkov (odlok je objavljen 
v Uradnem vestniku Občine Velenje št. 7/89  ter v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje št. 7/98, 10/05, 4/07, 22/07 in 
14/09) - v nadaljevanju UN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve UN je podalo Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje zaradi 
možnosti bolj racionalnega sistema odplinjevanja na območju 
zaprte začasne deponije komunalnih odpadkov. Z zaprtjem 
odlagališča in celovito ureditvijo sistema za odplinjevanje se je 
pokazala možnost izkoriščanja deponijskega plina za potrebe 
proizvodnje električne in toplotne energije. Že v preteklosti so 
na Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. (v nadaljevanju kratko: 
KP) razmišljali o racionalni izrabi plina, vendar naprave za 
kogeneracijo niso omogočale optimalne izrabe plina, tako da 
je bila doba povračljivosti investicije predolga. V letu 2009 so 
nekatera podjetja razvila naprave, ki omogočajo učinkovitejšo 
izrabo deponijskega plina pri nižjih vrednostih metana, ter s tem 
omogočijo daljšo dobo obratovanja kogeneracijske naprave. 
Zaradi vedno večjih okoljskih zahtev, zahtevanih zmanjšanih 
emisij toplogrednih plinov v ozračje, ter učinkovite izrabe 
alternativnih energentov, je izraba plina v energetske namene 
smiselna. Ko je govora o izgradnji naprave za izkoriščanje 
plina, ne gre za klasično gradnjo, saj je predvidena naprava 
v kontejnerski velikosti tlorisnih dimenzij cca 5,00 x 3,00 m in 
jo je možno priključiti na obstoječi sistem za odplinjevanje. V 
predvidenem kontejnerju je motor z notranjim izgorevanjem 
in generator, obstoječa plamenica pa lahko služi kot plinska 
črpalka.

(2) Zato predlagatelj predlaga, da se za postavitev tovrstne 
naprave na območju zaprte deponije komunalnih odpadkov, 
ki bi jo lahko obravnavali tudi kot začasen energetski objekt 
in  za katerega  postavitev ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja, da se minimalno spremeni 11. člen veljavnega 
odloka o UN, da bo omogočena legalna postavitev tovrstnega 
objekta na območju, kjer je danes lokalni center za sortiranje 
odpadkov (območje veljavnega UN). 

(3) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o UN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč in drugih določil odloka 
o UN, ampak je predvidena le manjša sprememba 11. člena 
odloka o UN, ki omogoča postavitev predvidenega objekta 
opredeljenega v prvi točki tega člena sklepa.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje obravnave in meja veljavnega UN, se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o UN 
niso predvidene.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev UN)

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
UN   bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave sprememb in dopolnitev UN
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN  se prične s 
sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem vestniku 
MOV in na svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor Republike Slovenije.

Osnutek sprememb in dopolnitev UN
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah UN, izdela 
pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).
(4) UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva dajo smernice.
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek sprememb  in  dopolnitev UN
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev UN.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne 
rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja 
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika.

Sodelovanje javnosti
(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
UN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim 
osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.
(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN najmanj 7 
(sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN.
(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN ter do njih 
zavzame stališče.  
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Predlog sprememb in dopolnitev UN
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev UN 
na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti
in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh 
podajo mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev UN
upošteva njihove smernice.
(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in 
dopolnitev UN. Župan ga predlaga Svetu MOV v
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
so v predlogu sprememb in dopolnitev UN
smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev UN
(13) Spremembe in dopolnitve UN  sprejme občinski svet MOV 
z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Zaradi minimalne spremembe obstoječega odloka o UN, 
ni predvideno zbiranje smernic in mnenj nosilcev urejanja 
prostora.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 

dopolnitev UN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev UN bo financirala Mestna 
občina Velenje iz proračuna za leto 2010.

8. člen
                         (začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Številka:  352-019/89  

Datum: 16.03.2010
                                                                                                 

Župan Mestne občine Velenje                                                   
                                        Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 in 108/10) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), je župan Mestne občine 
Velenje dne 18.03.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o Lokacijskem načrtu Stari jašek v 

Velenju
1. člen

(splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu 
Stari jašek v Velenju - odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje št. 20/05, 21/05, 30/06, 1/08, 19/08 in 
6/09) - v nadaljevanju LN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve LN je podal Šolski 
center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, ki želi na svojem  
zemljišču v območju urejanja z oznako ŠC, znotraj območja 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Koroška cesta 
62/a v Velenju (MIC) postaviti laboratorijski objekt (pasivno 
energetsko stavbo), ki bo predstavljala učni objekt, ki bo služil 
za predstaviotve sodobnih energetsko varčnih bio materialov, 
inteligentnih instalacij in možnosti za proizvodnjo energije za 
lastno rabo. Predviden objekt tlorisnih dimenzij  največ 8,00 x 
10,00 m bo lociran znotraj območja MIC, na prosti zelenici in 
ne bo oviral predvidene gradnje ostalih objektov na območju 
lokacijskega načrta znotraj območja z oznako ŠC. Glede na 
to, da objekt zaradi tlorisnih dimenzij ni mogoče smatrati kot 
enostaven objekt, ampak bo za postavitev le tega potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno spremeniti in 
dopolniti odlok o LN, da bodo izpolnjeni pogoji za izgradnjo 
predvidenega objekta. Zato se predlaga sprememba in 
dopolnitev odloka o LN, ki bo omogočal tovrstno gradnjo, ki 
predstavlja dodatni učni objekt za učenje in predstavitve izrabe 
sodobnih obnovljivih virov energije.
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o LN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju LN, ampak 
je predvidena le manjša sprememba  in dopolnitev besedila 
odloka o LN.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje (meja) veljavnega LN se s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami odloka o LN ne spreminja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o LN 
niso predvidene.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev LN)

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
LN  bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prastorskega načrta, določenega z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave sprememb in dopolnitev LN
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o LN  se 
prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Vestniku 
MOV in na  svetovnem spletu.

Osnutek sprememb in dopolnitev LN
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o LN, 
izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).
(4) UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev odloka o 
LN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni 
od prejema poziva dajo smernice.
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
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upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev odloka 
o LN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo 
variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno 
primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in 
ekonomskega vidika.
Sodelovanje javnosti
(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o LN omogočiti javnosti seznanitev z 
njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, 
ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo 
javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o LN 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka o LN.
(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o LN ter 
do njih zavzame stališče. Lastnice ali lastnike zemljišč na 
obravnavanem območju sprememb in dopolnitev sprememb 
in dopolnitev odloka o LN, UOP MOV pisno seznani s svojimi 
stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru 
javne razgrnitve.

Predlog sprememb in dopolnitev LN
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
odloka o LN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov 
javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 
dneh podajo mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev LN 
upošteva njihove smernice.
(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev odloka o LN. Župan ga predlaga Svetu MOV v 
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
so v predlogu sprememb in dopolnitev odloka o LN smernice 
upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev LN
(13) Spremembe in dopolnitve odloka o LN  sprejme občinski 
svet MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje,

                                           6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Mestna občina Velenje, Urad za okolje in prostor.
(2) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju 
podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v 
postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka o LN.
(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku sprememb in dopolnitev odloka o LN ter mnenja 
k predlogu sprememb in dopolnitev odloka o LN. Če se v 
postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka o LN  
ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 

dopolnitev LN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o LN financira Mestna 
občina Velenje iz proračuna za leto 2010.

8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Datum:    18.03.2010
Številka:  403-03-01/2002-444

 Župan Mestne občine Velenje                                    
                                                       Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 in 108/10) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06, 26/07 in 18/08), je župan Mestne občine 
Velenje dne 18.03.2020 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Ureditvenega načrta za centralne predele 

mesta Velenje 
1. člen

(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega 
načrta  za centralne predele mesta Velenje, za območje 
urejanja C 4/1, C 4/2, C4/3, S 4/11, S 4/12, S 4/13, S 4/14, S 
4/15, S 4/16, M 4/5 in R 4/7 (Uradni vestnik občine Velenje št. 
7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 
4/97, 4/99, 9/99 – obvezna razlaga, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 
8/09 in 14/09) – v nadaljevanju SD UN. 

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za SD UN je podala družba GORES d.o.o., 
Prešernova cesta 8, Velenje. Pobudnik, ki je delni lastnik 
objekta Prešernova cesta 8 v Velenju (tretjega nadstropja 
obravnavanega objekta), želi v celoti prenoviti dotrajano tretje 
nadstropje obravnavanega objekta. Pri predvideni prenovi, 
želijo izvesti naslednje prostorske ukrepe na obravnavanem 
objektu: 
-  dograditev zunanjega panoramskega dvigala z vhodnim 

delom;
-   ureditev novega zunanjega stopnišča;
-   delno prekritje terase v tretjem nadstropju – zimski vrt;
-  zamenjava ostrešja in strehe z dvigom sredinskega dela 

strehe za cca 2,00 m;
-   sprememba namembnosti tretjega nadstropja iz poslovnega 

v poslovno stanovanjsko  namembnost.

Ker obstoječi odlok o UN ne opredeljuje predlaganih posegov na 
obstoječem objektu Prešernova cesta 8, Velenje,  predlagatelj 
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predlaga spremembo in dopolnitev odloka o UN. 

(2) Drugo pobudo za SD UN je podal Arhitekturni biro Gutman 
d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje. Pobuda se nanaša na možnost 
izgradnje novega objekta na Trgu mladosti, ki bi nadomestil dva 
kioska na Trgu mladosti (časopisni kiosk in kiosk za pripravo 
hitre hrane), ki sta oba že precej dotrajana, predvsem pa je 
njuna okolica vključno z obema kioskoma estetsko neurejena. 
Zato je pobudnik na predlog Mestne občine Velenje izdelal 
projekt za nov pritličen objekt, ki bi zamenjal oba obstoječa 
kioska in bi bil lociran nekoliko bolj SV od obstoječe lokacije 
obeh kioskov. V predvidenem objektu bi bil lahko manjši lokal 
za pripravo hitre hrane, prostor za prodajo časopisov, obenem 
pa bi bile v novem objektu tudi sanitarije za zaposlene in tudi 
za goste lokala, ki jih danes v neposredni bližini ni.
Ker v obstoječem odloku o UN takšna gradnja nadomestnega 
objekta ni mogoča je pobudnik podal pobudo da se spremeni in 
dopolni odlok o UN, da bo omogočena gradnja predvidenega 
objekta in bi se obstoječe stanje na tej lokaciji izboljšalo, kar bi 
pripomoglo tudi lepšemu videzu tega dela mesta.

(3) Predvidene SD UN ne spreminjajo osnovne namenske 
rabe prostora, ki je bila opredeljena že v prostorskih sestavinah 
Dolgoročnega plana MOV. Spremenili in dopolnili se bodo le 
nekateri urbanistični in arhitekturni pogoji, tako da bo dana 
možnost rekonstrukcije obstoječega objekta Prešernova cesta 
8 v Velenju ter gradnja poslovnega objekta, ki bo nadomestil 
oba kioska na Trgu mladosti.

 3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje (meja) veljavnega UN se s predlagano SD UN ne 
spreminja. Spreminjajo se le pogoji za možnost rekonstrukcije 
obstoječega objekta Prešernova cesta 8 v Velenju ter možnost 
umestitve novega poslovnega objekta na Trgu mladosti v 
Velenju, ki jih dosedanji odlok o UN ni predvidel.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za SD UN niso predvidene, saj gre zgolj za 
spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka o UN.

5. člen
 (roki in postopek za pripravo SD UN)

(1) Za potek priprave in sprejemanja SD UN bo upoštevan 
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, določenega z  Zakonom o prostorskem  načrtovanju 
(ZPNačrt) 

Začetek priprave  SD UN 
    
(2) Postopek priprave SD UN  se prične s sklepom, ki ga 
sprejme župan in ga objavi v Vestniku MOV  in v svetovnem 
spletu. 

Osnutek SD UN 
    
(3) Osnutek odloka o SD UN pripravi Urad za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).
    
(4) UOP MOV pošlje osnutek SD UN  nosilcem urejanja 
prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva 

dajo smernice. 
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
    

 Dopolnjen osnutek SD UN
    
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora UOP 
MOV dopolni osnutek SD UN. 
   
(7) V primeru, da je za spremembe dopolnitve UN potrebno 
izvesti CPVO, investitorja za dopolnjen osnutek SD UN  
zagotovita okoljsko poročilo, ki ga predata UOP MOV. UOP 
MOV okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom UN  
pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

(8) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 
dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v 
skladu s predpisi. Če ministrstvo ugotovi, da okoljsko poročilo 
ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi, ga s sklepom 
zavrne.

 Sodelovanje javnosti
   
(9) UOP MOV mora v postopku priprave SD UN  omogočiti 
javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom in z 
okoljskim poročilom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 
30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
Javnost je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu 
in na krajevno običajen način.
    
(10) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka SD UN  in okoljskega poročila 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(11) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SD UN
    
(12) UOP MOV preuči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek SD UN  in okoljskega poročila ter do 
njih zavzame stališče. Lastnice ali lastnike zemljišč na 
obravnavanem območju SD UN, UOP MOV pisno seznani s 
svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v 
okviru javne razgrnitve.

Predlog  SD UN 
    
(13) UOP MOV pripravi predlog SD UN  na podlagi stališč 
do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem 
urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog SD 
UN  upošteva njihove smernice.
    
(14) Če je za SD UN treba izvesti CPVO, se pristojna ministrstva 
v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov SD UN  na 
okolje z vidika svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, 
pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev 
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tisto ministrstvo, ki je pristojno za varstvo okolja, odloči o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe SD UN,  skladno z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja.
   
(15) Pripravljen in usklajen predlog SD UN župan MOV predloži 
Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora 
razvidno, da so v predlogu SD UN smernice upoštevane in če 
je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove 
izvedbe na okolje sprejemljivi.
    
Sprejem  SD UN 
(16) SD UN  sprejme občinski svet MOV z odlokom, skladno 
s proceduro, ki je opredeljena v Statutu MOV in ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, so:
-  Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske službe.
   
(2) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju 
podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v 
postopku priprave SD UN.
    
(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku SD UN ter mnenja k predlogu SD UN. Če se v postopku 
priprave SD UN  ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi 
drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi 
v postopek.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD UN )

Izdelavo SD UN bo izdelal Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:  012-0018/98-300
Velenje,   18.03.2010
    

Župan Mestne občine Velenje                                                   
                                        Srečko MEH, s.r.
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