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Številka: 18/20109. september 2010

Ur. vestnik št.18/10

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 začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za Gorico – vzhod (razširitev)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
4. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
5. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor 

planske celote 04
6. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje
7. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
8. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
9. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/1, Konovo v Velenju
10. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

urejanja S4/9a, Za gradom v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

11. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA 
LETO 2010

12. SKLEP o razrešitvi in imenovanju namestnika člana občinske volilne komisije   
13. SKLEP o izdaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje
14. OBVESTILO

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje



9. september 2010URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 18-2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



9. september 2010 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 18-2010 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

odloka o zazidalnem načrtu za Gorico – vzhod 
(razširitev)

1.člen 
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu 
za Gorico – vzhod (Razširitev). Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Velenje št. 8/91 in v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje št. 6/09 (v nadaljevanju kratko: ZN).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve ZN je podal 
pooblaščenec podjetje Profil d.o.o. Velenje v imenu lastnikov 
zemljišč na območju veljavnega ZN (Spasoje Bulajić, Goran 
Tešić, Slađana Tešić in Biljana Kompan). Pooblaščenec v 
pobudi predlaga črtanjezadnjega odstavka 16. člena odloka o 
ZN. Gre za določilo, ki pred izgradnjo stanovanjskih objektov 
zahteva predhodno izgradnjo pešpoti od Sončne poti v Velenju 
do blokovne gradnje ob Goriški cesti v Velenju. Predlagatelj 
predlaga izbris tega določila opredeljenega v 16. členu odloka 
o ZN, saj je izgradnja pešpoti po predvidenem ZN, preko 
plazovitega terena nad večstanovanjskim objektom Goriška 
cesta 63, 65, vprašljiva. 

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o ZN ne 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel na 
območju ZN. Predvidenao je le črtanje zadnjega odstavka 16. 
člena odloka o ZN.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje obravnave (meja veljavnega ZN) se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminja.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev ZN
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN  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 ZN

(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, 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 ZN 
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 ZN

(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev ZN. 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 
ZN 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 ZN 
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 ZN.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev ZN
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN 
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 ZN upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in 
dopolnitev ZN. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, če je 
iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev ZN smernice upoštevane.

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



9. september 2010URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 4  / Številka 18-2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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

Zaradi manjše spremembe obstoječega odloka o ZN ni 
predvideno zbiranje dodatnih smernic in mnenj nosilcev 
urejanja prostora.

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

dopolnitev ZN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN 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:   350-03-0005/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 01; Krajevna 

skupnost Vinska gora (PUP 01)
1.člen

 (splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 01, 
Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)  - odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. UPB -1, 04/10 (v 
nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 

odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
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(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0002/2002-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 02; Krajevni 

skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del 
(PUP 02)

1.člen
 (splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 02, 
Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02) 
- odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
št. UPB -1, 06/10 (v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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.
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Osnutek sprememb in dopolnitev PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0004/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 03; Krajevne 

skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
(PUP 03)

1.člen
 (splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 03; 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 
03) - odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. UPB -1, 06/10 (v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
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spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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
PUP 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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0005/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

odprti prostor planske celote 04
1.člen 

(splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 (odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 
UPB -1, 10/10  - v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 

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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  sprejme občinski svet 
MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.
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                                           6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0007/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 04 – PUP 04 za dele 

mesta Velenje
1.člen

 (splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 04 
– PUP 04 za dele mesta Velenje (odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje št. UPB -1, 22/06 ter 04/07, 
03/08 - v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 

odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP   
bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
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(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  012-0005/99-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 05; naselja Kavče, 
Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 

Tajna (PUP 05)
1.člen

 (splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 05; 
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje 
in Tajna (PUP 05) - odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje št. UPB -1, 10/10 (v nadaljevanju 
kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 
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in prostor Republike Slovenije.
 
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0006/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 06; naselje Arnače 

ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze 
(PUP 06)

1.člen
 (splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja planske celote 06; 
naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze 
(PUP 06) - odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. UPB -1, 10/10 (v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
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kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0003/2001-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan Mestne občine Velenje 
dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju

1.člen 
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/1, Konovo v 
Velenju (odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. 14/92, 11/02 in 4/10 - v nadaljevanju kratko: PUP).

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 
manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

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

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

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 

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 PUP 
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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 
PUP 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 PUP 
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 PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
zavzame stališče.  

Predlog sprememb in dopolnitev PUP
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
PUP 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 PUP upošteva 
njihove smernice.
(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, 
če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  sprejme občinski svet 
MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.
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                                           6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.

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

dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  350-03-0003/2002-300  
Datum:     06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007, 70/2008 in 108/2009) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan 
Mestne občine Velenje dne 06.09.2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja S4/9a, Za gradom v Velenju
1.člen

 (splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, Za gradom v 
Velenju (odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. UPB -1, 04/10) - v nadaljevanju kratko: PUP.

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu 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 – dopolnitve 2009 (Odlok 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/2010 – v nadaljevanju 
kratko: SD PSDP MOV).

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namensko rabo zemljišč posameznih parcel, zaradi 
pobud občanov in Mestne občine Velenje, ki so bile sprejete z 
odlokom o SD PSDP MOV. Na območju PUP so predvidene le 

manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

3. člen
(območje prostorskega akta)

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

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

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

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
PUP   bo upoštevan postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).
Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  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 PUP
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, izdela 
pooblaščena projektantska organizacija za
prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: UOP MOV).
UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30
dni od prejema poziva dajo smernice.
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 PUP
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
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
UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
PUP 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.
UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
PUP najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev PUP.
(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih 
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zavzame stališče.  
Predlog sprememb in dopolnitev PUP
Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP 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 PUP
upošteva njihove smernice.
UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in 
dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
so v predlogu sprememb in dopolnitev PUP
smernice upoštevane.
Sprejem sprememb in dopolnitev PUP
(13) Spremembe in dopolnitve PUP  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 prilagoditve obstoječega odloka o PUP novo sprejetemu 
odloku o SD PSDP MOV, ni predvideno zbiranje dodatnih 
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 
dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP 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:  012-0003/2000-300  
Datum:    06.09.2010

                                                                                               
 Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi , 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 
16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine Šmartno ob Paki  na 28. seji, dne 6. 9. 2010 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO 

OB PAKI ZA LETO 2010
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 04/2010) se spremeni 
2. člen tako, da se glasi

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                v EUR 
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
________________________________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Prora�un leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    3.042.290
TEKO�I PRIHODKI (70+71)     2.398.790  

 70 DAV�NI PRIHODKI      2.043.970 
  700 Davki na dohodek in dobi�ek        1.785.120 
  703 Davki na premoženje            169.450 
  704 Doma�i davki na blago in storitve            89.400 
  706 Drugi davki                        0 
 71 NEDAV�NI PRIHODKI         354.820 
  710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja         138.770 
  711 Takse in pristojbine                        1.000 
  712 Globe in druge denarne kazni               3.000 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     0 
  714 Drugi nedav�ni prihodki           212.050 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI        165.500 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 500 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                   0 
  722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredmetenih  
         dolgoro�nih sredstev           165.000 
 73 PREJETE DONACIJE                   0 
  730 Prejete donacije iz doma�ih virov                    0 
  731 Prejete donacije iz tujine                     0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI       478.000 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij       478.000 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   2.928.404
 40 TEKO�I ODHODKI                1.229.608 
  400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim         161.860  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          27.550 
  402 Izdatki za blago in storitve          797.084 
  403 Pla�ila doma�ih obresti            24.614 
  409 Rezerve            218.500 
 41 TEKO�I TRANSFERI                1.063.455 
  410 Subvencije                7.155 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        532.360 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         95.470 
  413 Drugi teko�i doma�i transferi         428.470 
  414 Teko�i transferi v tujino                       0 
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 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       445.100 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        445.100 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      190.241 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizi�nim osebam, 
         ki niso prora�unski uporabniki           32.241 
  432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom                          158.000  

III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                      113.886
III/1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404)   138.400
III/2. TEKO�I PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)                     105.727

___________________________________________________________________________

 B.RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Prora�un leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRA�ILA      
  DANIH POSOJIL IN  
  PRODAJA KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (750+751+752)                                       0
 75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL              0 
  750 Prejeta vra�ila danih posojil                   0 
  751 Prodaja kapitalskih deležev                   0 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije                  0 

V.  DANA POSOJILA 
  IN POVE�ANJE KAPITALSKIH  
  DELEŽEV (440+441+442+443)                     0
 44 DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH
      DELEŽEV                  0 
  440 Dana posojila                    0 
  441 Pove�anje kapitalskih deležev in naložb                  0 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                 0 

  443 Pove�anje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   
imajo premoženje v svoji lasti                   0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.)                         0 
___________________________________________________________________________

 C.RA�UN FINANCIRANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                  Prora�un leta 2010 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                     0
 50 ZADOLŽEVANJE                 0 
  500 Doma�e zadolževanje                    0 

VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550+551)                     118.270
 55 ODPLA�ILA DOLGA                 118.270 
  550 Odpla�ila doma�ega dolga                     118.270 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                          -4.384
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X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)                -118.270 

        
XI. NETO FINANCIRANJE       

(VI.+VII.-VIII.-IX.)                 -113.886 
____________________________________________________________________________________________________________

  STANJE SREDSTEV NA RA�UNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 
                              4.384

Posebni del prora�una sestavljajo finan�ni na�rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: podro�ja prora�unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov ob�inskih prora�unov. Podprogram je razdeljen na prora�unske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, dolo�ene s predpisanim kontnim na�rtom. 

Posebni del prora�una do ravni prora�unskih postavk - kontov  in na�rt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Ob�ine Šmartno ob Paki. 

2. �len 

Vsi ostali �leni odloka ostanejo nespremenjeni. 

                                                                               3. �len 

Ta odlok za�ne veljati na dan objave v Uradnem vestniku MOV. 

Številka: 410-2/2010 
Datum:   6. 9. 2010         

Župan ob�ine Šmartno ob Paki 
Alojz Podgoršek, s.r. 
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Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah ( Uradni list RS, št. 94/07-UPB 
in 45/(08)  in 10. člena Statuta  Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV 
št. 13/ 2006  in 13/2010) je   Svet  Občine  Šmartno ob Paki na svoji 28. seji dne 
6. 9. 2010 sprejel naslednji 

SKLEP 
       o razrešitvi in imenovanju namestnika 

člana občinske volilne komisije   
I.

Avgust Reberšak, stanujoč Slatina 30a, Šmartno ob Paki se 
razreši funkcije namestnika člana Volilne komisije Občine 
Šmartno ob Paki.

II.
Franc Rehar, stanujoč  Podgora  31, roj. 28.2. 1955 se imenuje 
za namestnika člana  Volilne komisije Občine Šmartno ob 
Paki.   

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

Številka: 032/19-2010
Datum:  6. 9.  2010                       

Župan:
Alojz  Podgoršek, s.r.

Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS št. 12/1991),  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 7/1993), Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 1/1997, 7/1997, 4/1999, 7/2007 in 18/2009) in 
16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) na 
svoji 28. redni seji, dne 06.09.2010  sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k Spremembam in 

dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne 
Velenje

1. člen
Svet občine Šmartno ob Paki daje soglasje k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje, ki jih je 
sprejel svet zavoda Lekarne Velenje na 5. seji dne 24.5.2010.

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

Številka: 032-01-01/2010
Datum: 08.09.2010

                                               Župan občine Šmartno ob Paki
                                                                Alojz Podgoršek, s.r.             

OBVESTILO
Občina Šmartno ob Paki obvešča, da bo javna obravnava 
Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana 
Občine Šmartno ob Paki v četrtek, 16.09.2010 ob 16. uri v 
dvorani KD Šmartno ob Paki. 
       

Občina Šmartno ob Paki
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