
Številka: XX/2005X. mesec 2005

Mestna občina Velenje - ŽUPAN.
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Stari 
jašek v Velenju
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu Vinska Gora 2
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih 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 planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje

30. maj 2018 Številka: 9/2018
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 30. 5. 2018 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, 1�/08, �/0�, 10/10, 2/12 in 1�/13 – v nadaljevanju 
kratko: Odlok o LN. 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o LN je podal investitor, ki želi na 
vzhodni obali Velenjskega jezera in na jezerski gladini zgraditi turistično naselje »Hotel na 
Velenjskem jezeru« (Hotel Velenje Lake), ki na območju z oznako OZP  predvideva izgradnjo hotela 
s konferenčnim in poslovnim programom, bungalovi, restavracijo, klinike in športnih ter rekreacijskih 
zelenih površin. Obstoječi Odlok o LN na območju urejanja OZP razen ureditve športnih in 
rekreacijskih zelenih površin ne dopušča načrtovanih posegov v prostor, zato so predlagane 
spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o LN. V hierarhično nadrejenem prostorskem aktu – 
Urbanistični zasnovi mesta Velenje je na območju urejanja OZP opredeljena naslednja namenska 
raba prostora: mešana dejavnost.   
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o LN delno spreminjajo namensko rabo zemljišč  
na obravnavanem območju LN.  

 
3. člen  

                                                                    (območje prostorskega akta)       
Območje obravnave oz. meja veljavnega LN, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o LN ne spreminja. 
 

�. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora in 
celovito prikazale predvidene posege v prostor, tako na obali Velenjskega jezera kot tudi predviden 
del hotela na gladini Velenjskega jezera, z vso predvideno prometno in komunalno infrastrukturo.  
 

�. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o LN  bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1).  
 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

maj  2018 
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Izdelava posebnih strokovnih podlag za 
spremembe in dopolnitve Odloka o LN 

�� dni 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o LN 

�0 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in 
odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja (v nadaljevanju ministrstvo) ali je 
potrebno izvesti CPVO 

30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o LN 

30 dni 

V primeru izvedbe CPVO – izdelava okoljskega 
poročila 

�0 dni 

V primeru izvedbe CPVO – Ministrstvo 
pripravljavcu pošlje obvestilo o ustreznosti 
okoljskega poročila oz. zahteva dopolnitev. 
Nato izda še pisno mnenje o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na okolje 

�� dni 

Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

30 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  � dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

1� dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o LN in po potrebi 
dopolnitev okoljskega poročila 

30 dni 

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in v 
primeru izvedbe CPVO odločbe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 

30 dni 

Izdelava usklajenega predloga odloka 1� dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

maj 201� 

 
�. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan 
in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

(1) Posebne strokovne podlage in osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN bo izdelal za 
prostorsko načrtovanje registriran izvajalec, ki ga bo izbral investitor. 
 
(2) Izvajalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN nosilcem urejanja prostora, ter jih 
pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice izvajalcu in Uradu za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV). Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega 
odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izvajalec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 
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8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izvajalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o LN. 
 

�. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP 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 na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o LN najmanj � dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o LN.  
 
(�) Izvajalec prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
LN ter jih posreduje UUP MOV, da do njih zavzame stališče. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

(1) Izvajalec 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 o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o LN.  
 
(2) UUP 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. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o LN sprejme Svet Mestne občine Velenje z odlokom, ki se ga 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenje na spremembe in dopolnitve Odloka o LN so: 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
  Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode 
  Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje 
  Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
 
- ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE 
  Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino 
  Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje 
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   Vojkova 61, 1000 Ljubljana 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 
  Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje; 
 
- Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje; 
 
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
 

13. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o LN bo financiral investitor. 
 

1�. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 3�0-03-000�/2018-300 
Datum: 30. �. 2018 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                             Bojan KONTIČ, l.r. 



30. maj 2018 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 9-2018 / stran �

Uradni vestnik Mestne občine Velenje 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 30. 5. 2018  sprejel 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev  

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 
 
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje št. 11/07 – v nadaljevanju kratko: Odlok o LN. 
 

 
2. člen  

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta) 
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o LN je podal lastnik parcele št. 527/1, 
k. o. Vinska gora, ki želi na svoji parceli zgraditi tlorisno nekoliko večji stanovanjski objekt, kot to 
dopušča veljavni odlok o LN (predviden objekt L11). Zaradi zasnove predvidene enosmerne ceste, 
ki poteka po parceli pobudnika, se parcela v njegovi lasti precej zmanjša, kar v veliki meri 
onemogoča lociranje tlorisno večjega stanovanjskega objekta. Z drugačno zasnovo dostopa do 
obravnavane parcele in spremenjeno prometno ureditvijo bi se lahko na obravnavani parceli lociral 
večji stanovanjski objekt in bolj racionalno izkoristila obravnavana parcela, ki je ne bi bilo potrebno 
zmanjšati zaradi predvidene obvozne ceste. Zaradi tega so predvidene spremembe in dopolnitve 
obstoječega LN, pri čemer pa se obstoječa urbanistična zasnova območja LN bistveno ne 
spreminja. Pri spremembah in dopolnitvah odloka o LN je mogoče upoštevati tudi nekatere pobude 
ostalih lastnikov parcel, ki so predlagali manjše spremembe veljavnega odloka o LN.  
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o LN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju LN.  

 
3. člen  

                                                                      (območje prostorskega akta)      
Območje obravnave oz. meja veljavnega LN, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o LN ne spreminja. 
 

�. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag oz. sprememb in dopolnitev obstoječega LN, ki 
bo spreminjala pogoje gradnje na parceli pobudnika in delno spremenila prometno ureditev na 
ožjem območju obravnavane parcele.  
 

�. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o LN bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Zaradi manjše spremembe in dopolnitve Odloka o LN, ki ne 
spreminja namenske rabe prostora, je predviden skrajšan postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev Odloka o LN.  
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S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

maj 2018 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o LN 

�� dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 1� dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka 30 dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

1� dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  � dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka 1� dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 1� dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   � dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

november 2018 

 
 

�. člen  
(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan 
in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN bo izdelal s strani pobudnika izbran 
izdelovalec, registriran za prostorsko načrtovanje.  
 
(2) Izdelovalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN nosilcem urejanja prostora, ter 
jih pozove, da v roku 1� dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 1� dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice izvajalcu, ki jih pošlje v vednost 
Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV), ki bo vodil postopek sprejemanja 
sprememb in dopolnitev Odloka o LN. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne 
podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih 
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 
 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o LN. 
 

�. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP 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 1� dni in v 
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
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(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o LN najmanj � dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o LN.  
 
(�) UUP MOV prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
LN ter do njih zavzame stališče. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

(1) 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 15 dneh podajo mnenje o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o LN.  
 
(2) UUP 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. 
 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o LNB) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o LN sprejme občinski svet MOV z odlokom, ki se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve Odloka o LN so: 
 
-  Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
-  Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje; 
-  Elektro Celje, d. d., Vrunčeva ulica 2/a, 3000 Celje. 
 

13. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o LN) 

Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o LN bo financiral pobudnik. 
 

1�. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 3�0-03-0003/201�-300 
Datum:   30. �. 2018 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                            Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/16 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 30. 5. 2018 sprejel 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev  

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 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 planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 
Konovo-del (PUP 02) – Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 6/10-
UPB1, 2�/10, �/12, �/13, 13/13 in Uradni list RS, št. 72/13-DPN – v nadaljevanju kratko: Odlok o 
PUP 02. 
  

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o PUP 02 je podal investitor, ki želi na 
vzhodni obali Velenjskega jezera in na jezerski gladini zgraditi turistično naselje »Hotel na 
Velenjskem jezeru« (Hotel Velenje Lake), ki predvideva izgradnjo hotela s konferenčnim in 
poslovnim programom, bungalovi, restavracijo, klinike in športnih ter rekreacijskih zelenih površin. 
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 obsega del območja urejanja 07A, podrobneje 
del vodnega zemljišča ob jugovzhodni obali Velenjskega jezera. Na tem delu Velenjskega jezera 
investitor predvideva izgradnjo hotelskih enot na vodi, ki so preko pomola povezane z obalo in 
kopalne ploščadi. 
Obstoječi Odlok o PUP 02 na podrobneje opredeljenem delu območja urejanja 07A razen pomolov, 
ne dopušča načrtovanih posegov v prostor, zato so predlagane spremembe in dopolnitve 
obstoječega Odloka o PUP 02.  
  
 (2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 02 ne spreminjajo namenske rabe zemljišč  
na obravnavanem območju PUP 02.  

 
3. člen  

                                                                          (območje prostorskega akta)     
  

Območje obravnave oz. meja veljavnega PUP 02, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o PUP 02 ne spreminja. 
 

�. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora in 
celovito prikazale predvidene posege v prostor, tako na obali Velenjskega jezera kot tudi predviden 
del hotela na gladini Velenjskega jezera, z vso predvideno prometno in komunalno infrastrukturo.  
 

�. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02  bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1).  
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S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

maj  2018 

Izdelava posebnih strokovnih podlag za 
spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 02 

�� dni 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 02 

�0 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in 
odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja (v nadaljevanju ministrstvo) ali je 
potrebno izvesti CPVO 

30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP 02 

30 dni 

V primeru izvedbe CPVO – izdelava okoljskega 
poročila 

�0 dni 

V primeru izvedbe CPVO – Ministrstvo 
pripravljavcu pošlje obvestilo o ustreznosti 
okoljskega poročila oz. zahteva dopolnitev. 
Nato izda še pisno mnenje o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na okolje 

�� dni 

Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

30 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  � dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

1� dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 02 in po potrebi 
dopolnitev okoljskega poročila 

30 dni 

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in v 
primeru izvedbe CPVO odločbe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 

30 dni 

Izdelava usklajenega predloga odloka 1� dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

maj 201� 

 
 

�. člen  
(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 se prične s sklepom, ki ga sprejme 
župan in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

(1) Posebne strokovne podlage in osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 bo izdelal za 
prostorsko načrtovanje registriran izvajalec, ki ga bo izbral investitor. 
 
(2) Izvajalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 nosilcem urejanja prostora, 
ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 



30. maj 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 9-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice izvajalcu in Uradu za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV). Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega 
odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izvajalec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 
 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izvajalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP 02. 
 

�. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 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.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o PUP 02 najmanj � dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02.  
 
(�) Izvajalec prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
PUP 02 ter jih posreduje UUP MOV, da do njih zavzame stališče. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

(1) Izvajalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 na podlagi stališč do 
pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo 
mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02. Župan 
ga predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 02 sprejme Svet Mestne občine Velenje z odlokom, ki se 
ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenje na spremembe in dopolnitve Odloka o LN so: 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
  Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode 
  Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje 
  Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
 
- ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE 
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  Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino 
  Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje 
   Vojkova 61, 1000 Ljubljana 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 
  Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje; 
 
- Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje; 
 
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
 

13. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02) 

Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 02 bo financiral investitor. 
 

1�. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 3�0-03-0002/2018-300 
Datum: 30. �. 2018 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                             Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/16 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 30. 5. 2018 sprejel 
 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev  

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 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 planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje (Odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 22/06-UPB1, �/0�, 3/08, 11/12, 1�/1�, 
26/17 in Uradni list RS, št. 72/13-DPN – v nadaljevanju kratko: Odlok o PUP 0�). 
  
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o PUP 0� je podal investitor, ki želi na 
vzhodni obali Velenjskega jezera in na jezerski gladini zgraditi turistično naselje »Hotel na 
Velenjskem jezeru« (Hotel Velenje Lake), ki predvideva izgradnjo hotela s konferenčnim in 
poslovnim programom, bungalovi, restavracijo, klinike in športnih ter rekreacijskih zelenih površin. 
Investitor želi obstoječi Odlok o PUP 0� spremeniti zaradi možnosti izgradnje turističnega naselja, ki 
na delu območja urejanja R �/3 predvideva izgradnjo napajalne ceste turističnega naselja s 
priključkom na obstoječo Koroško cesto v Velenju. Obstoječi odlok o PUP 0� na delu območja R �/3 
ne predvideva izgradnje napajalne ceste, zato so predlagane spremembe in dopolnitve obstoječega 
Odloka o PUP 0�.   
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 0� delno spreminjajo namensko rabo 
zemljišč  na obravnavanem območju PUP 0�.  

 
3. člen  

                                                                     (območje prostorskega akta)       
Območje obravnave oz. meja veljavnega PUP 0� se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o PUP 0� ne spreminja. 
 

�. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora in 
celovito prikazale predvidene posege v prostor, tako na obali Velenjskega jezera kot tudi predviden 
del hotela na gladini Velenjskega jezera, z vso predvideno prometno in komunalno infrastrukturo.  

 
�. člen 

 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1).  
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S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

maj  2018 

Izdelava posebnih strokovnih podlag za 
spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 0� 

�� dni 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 0� 

�0 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in 
odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo 
okolja (v nadaljevanju ministrstvo) ali je 
potrebno izvesti CPVO 

30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP 0� 

30 dni 

V primeru izvedbe CPVO – izdelava okoljskega 
poročila 

�0 dni 

V primeru izvedbe CPVO – Ministrstvo 
pripravljavcu pošlje obvestilo o ustreznosti 
okoljskega poročila oz. zahteva dopolnitev. 
Nato izda še pisno mnenje o sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na okolje 

�� dni 

Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

30 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  � dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

1� dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 0� in po potrebi 
dopolnitev okoljskega poročila 

30 dni 

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in v 
primeru izvedbe CPVO odločbe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 

30 dni 

Izdelava usklajenega predloga odloka 1� dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

maj 201� 

 
 

�. člen  
(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� se prične s sklepom, ki ga sprejme 
župan in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 

(1) Posebne strokovne podlage in osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� bo izdelal za 
prostorsko načrtovanje registriran izvajalec, ki ga bo izbral investitor. 
 
(2) Izvajalec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� nosilcem urejanja prostora, 
ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.  
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(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice izvajalcu in Uradu za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV). Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega 
odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izvajalec upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 

 
8. člen  

(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izvajalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP 0�. 
 

�. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� 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.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o PUP 0� najmanj � dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�.  
 
(�) Izvajalec prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
PUP 0� ter jih posreduje UUP MOV, da do njih zavzame stališče. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 

(1) Izvajalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� na podlagi stališč do 
pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo 
mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�. Župan 
ga predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v 
predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 0� sprejme Svet Mestne občine Velenje z odlokom, ki se 
ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenje na spremembe in dopolnitve Odloka o PUP 04 
so: 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
  Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode 
  Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje 
  Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
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- ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE 
  Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino 
  Maistrova 10, 1000 Ljubljana; 
 
-  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje 
   Vojkova 61, 1000 Ljubljana 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet 
  Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
 
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 
  Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje; 
 
- Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje; 
 
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
13. člen  

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0�) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP 0� bo financiral investitor. 

 
1�. člen  

(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 3�0-03-000�/2018-300 
Datum:   30. �. 2018 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                             Bojan KONTIČ, l.r. 
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