
Številka: XX/2005X. mesec 2005

11/2019

1. julij 2019 Številka: 11/2019

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. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

2.  Sklep  o   začetku   priprave   sprememb  in     dopolnitev   Odloka   o   zazidalnem 
načrtu Trebuša - vzhod
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Župan Mestne občine Velenje na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 3. člena Zakona 
o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 6/18 
- odl. US) in prvega odstavka 91. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo), v zvezi s pobudo Civilne iniciative Ohranimo zeleno 
mesto za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine 
Velenje, z dne 28. 5. 2019, z dopolnitvijo z dne 10. 6. 2019, izdaja 
 
 

O D R E D B O 
o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov 

 
 

1. člen 
Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega 
referenduma o delu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje pod točko 48. Priloga 1 (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 9/19), sprejetega na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 14. 5. 2019, ki 
jo je podala Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto (za njo Andrej Vrbec in ostali) dne 28. 
�. 2019, z dopolnitvijo z dne 10. �. 2019, se glasi:  
 
» 

PODPORA VOLIVCA ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA 
 

 
Podpisani (ime in priimek): _____________________________ 
 
rojen: _________________ 
 
stalno prebivališče (kraj, ulica, hišna številka): ______________________________ 
 
občina: ________________________ 
 
 

dajem podporo zahtevi za razpis NAKNADNEGA REFERENDUMA 
 
o delu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje pod točko �8. Priloga 1, sprejetega na �. seji Sveta 
Mestne občine Velenje, dne 14. 5. 2019, ki jo je podal pobudnik Civilna iniciativa Ohranimo 
zeleno mesto, za njo Andrej Vrbec in ostali, dne 28. �. 2019, z dopolnitvijo z dne 10. �. 2019, 
z referendumskim vprašanjem:  
 
»Ali ste za to, da se razveljavi del Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019 sprejetega na seji 
Sveta Mestne občine Velenje dne 14. 5. 2019, in sicer razpolaganje z nepremičninama pod 
točko 48. Priloga 1, ki predstavljata osrednjo zelenico v središčnem delu Mestne četrti Desni 
Breg v Mestni občini Velenje?« 
 
 
Datum: ____________ 
Podpis volivca/volivke: ______________________ 
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NAVODILO  
1.  Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.  
2. Izpolnjen obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence 
volilne pravice glede na vaše stalno prebivališče (Upravna enota Velenje), nato pa ga oddate 
pobudniku - Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto (za njo Andrej Vrbec in ostali), 
Šercerjeva cesta 5, 3320 Velenje. 
 
__________________________________________________________________________ 
IZPOLNI URADNA OSEBA:  
 
V Velenju, dne _____________          Žig:                  Podpis uradne osebe:                        « 
 
 
 
OBVESTILO: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega 
referenduma je uradna tajnost.  
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. člen 
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 29� mm (format A�), uporablja se sprednja stran. 
 

�. člen 
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma iz 
1. člena te odredbe je od 1. 9. 2019 do 5. 10. 2019. Naknadni referendum velja za območje 
celotne Mestne občine Velenje. Svet Mestne občine Velenje mora razpisati referendum, če 
to zahteva najmanj 5 % volivcev v občini, to je 1��� volivcev.  
 

4. člen 
Obrazec za podporo zagotovi Mestna občina Velenje brezplačno in je na voljo volivcem pri 
državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice ter na enotnem državnem 
portalu eUprava.  
 

      5.  člen 
Volivci dajo podporo za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena te odredbe z osebnim 
podpisovanjem obrazca pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne 
pravice (Upravna enota Velenje) oziroma s podpisom obrazca preko enotnega državnega 
portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
 
Enotna računalniška šifra v Registru stalnega prebivalstva, Evidenci volilne pravice, pod 
katero se bodo na Upravni enoti Velenje evidentirale podpore za razpis naknadnega 
referenduma iz 1. člena te odredbe, je 821. 
 

�. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 00�-0�-0001/2019 
Velenje, dne 2�. junij 2019 
 
 
    

župan Mestne občine Velenje 
     Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) in 37. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine 
Velenje dne 26. 6. 2019 sprejel 
  

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - 

vzhod  
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša - vzhod (Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, št. 20/0�, 1�/0� in 10/18 – v nadaljevanju kratko: Odlok o 
ZN) 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o UN je podal pooblaščenec 
bodočega investitorja, ki želi na območju trgovsko poslovnega objekta Velenjka v Velenju, 
postaviti samopostrežno avtopralnico. Lokacija predvidene avtopralnice se nahaja na 
območju Odloka o ZN, na obstoječem parkirišču na JV delu trgovskega kompleksa, na 
trikotnem zemljišču, ki obsega del parcel št. 3385/6, 33385/7 in 3385/8, vse k. o. 964 
Velenje. V veljavnem Odloku o ZN gradnja samopostrežne avtopralnice znotraj meje 
zazidalnega načrta ni posebej opredeljena, zato je predlagana sprememba Odloka o ZN, da 
se omogoči gradnja avtopralnice na delu obstoječega ZN.  
Predvidena je sprememba in dopolnitev predvidene ureditve, kateri se spremenijo 
urbanistično arhitekturni pogoji (dimenzije predvidene novogradnje, etažnost, oblikovne 
značilnosti, prometna in komunalna ureditev dela prostora ter namen območja sprememb in 
dopolnitev Odloka o ZN). 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve ZN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov 
odloka o ZN. 

 
�. člen  

(območje prostorskega akta) 
Območje sprememb in dopolnitev ZN je jugovzhodni del območja ZN, vzhodno od obstoječe 
osi ��. Meja veljavnega ZN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZN ne 
spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve ZN bo izdelal pooblaščenec investitorja in 
bodo sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN.  

 
5. člen 

 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo upoštevan postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju 
prostora (ZUreP-2).  
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o 
ZN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

junij 2019 
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Izdelava strokovnih podlag za spremembe in 
dopolnitve ZN 

�0 dni 

Priprava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka 

1� dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora �0 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah ZN 

15 dni 

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

�0 dni 

Proučitev 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 o spremembah in 
dopolnitvah ZN 

  � dni 

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  �0 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   � dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 december 2019 

 
�. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in 
ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu in se javno objavi 
v prostorskem informacijskem sistemu. 
  

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev ZN) 

(1) Strokovne podlage in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN izdela 
pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju 
izdelovalec). 
 
(2) Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV) ali izdelovalec pošlje 
osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku �0 
dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(�) Nosilci urejanja prostora v roku �0 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve 
iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV ali izdelovalcu. 
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 ZN) 

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

9. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj �0 
dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo 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 ZN najmanj � dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(�) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev ZN.  
 
(4) UUP MOV prouči pripombe javnosti k osnutku odloka o ZN in predloge ter do njih 
zavzame stališče, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen 
način. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev ZN) 

(1) Izdelovalec ali UUP MOV pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN na podlagi stališč 
do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v �0 dneh 
podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev ZN.  
 
(2) UUP 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. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev UN) 

Spremembe in dopolnitve ZN sprejme občinski svet MOV z odlokom in se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter se objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve ZN so: 
 
- Direkcija RS za infrastrukturo; Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana; 
- Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje; 
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.; Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
- PUP – Saubermacher, d. o. o.; Koroška cesta 46, 3320 Velenje; 
- Elektro Celje, d. d.; Vrunčeva cesta 46, 3000 Celje; 
- Mestna občina Velenje – Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, ��20 Velenje. 
 

1�. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN) 

Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN bo financiral pobudnik oziroma investitor. 
 

14. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter se 
objavi  na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.  
 
Številka: ��0-0�-0002/2019-�00 
Datum:   2�. �. 2019 
 

                                                                                    župan Mestne občine Velenje  
                                                                                                           Bojan KONTIČ, l.r. 
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