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Ur. vestnik št.01/11

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

 

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



7. januar 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 29-2010

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



7. januar 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 01-2011 / stran 3

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 in 80/10-ZUPUDPP) in 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje št. 15/06-UPB1, 26/07 in 
18/08), je župan Mestne občine Velenje dne 05.01.2011 sprejel

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

Velenju
1. člen

(splošno)
S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu 
Stari jašek v Velenju - odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje št. 20/05, 21/05, 30/06, 1/08, 19/08, 
6/09 in 10/10) - v nadaljevanju LN.

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

(1) Predlog za spremembe in dopolnitve LN je predlagal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje, na podlagi pobude 
podjetja Firšt Rototehnika, s. p. iz Moziraja, PE Velenje, ki 
želi dograditi nekatere poslovne prostore na vzhodni strani 
obstoječega poslovnega in proizvodnega objekta tega podjetja, 
za namene razširitve svoje proizvodnje ter zaradi potreb po 
dodatnih poslovnih prostorih tega podjetja. Zaradi te pobude je 
potrebno v LN, poleg določitve gabaritov novega poslovnega 
objekta, predvideti tudi zunanjo ureditev na ožjem območju tega 
podjetja, s spremenjenimi uvozi in celovito prenovo zunanje 
ureditve zemljišča tega podjetja.

(2) Poleg predvidenih sprememb opisanih v prvem odstavku tega 
člena je potrebno v spremembah in dopolnitvah obstoječega 
LN upoštevati in prilagoditi odlok o LN tudi Uredbi o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 
(Uradni list RS št. 79/2010, z dne 8. 10. 2010).

(3) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o LN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju LN, ampak 
je predvidena le manjša sprememba  in dopolnitev besedila 
odloka o LN in dopolnitev grafičnih prilog, zaradi širitve in 
zunanje ureditve novih proizvodnih prostorov pobudnika 
sprememb LN.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje (meja) veljavnega LN se s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami odloka o LN  spreminja na južni strani 
obravnavanega območja LN, zaradi prilagoditve meje LN 
Uredbi iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o LN so 
predvidene v variantnih rešitvah in bodo sestavni del sprememb 
in dopolnitev odloka o LN. 

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

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

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

Osnutek sprememb in dopolnitev LN
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o LN, 
izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).

(4) UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev odloka o 
LN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni 
od prejema poziva dajo smernice.

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

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

Sodelovanje javnosti
(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o LN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim 
dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 
30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. 
Javnost je obveščena z javnim naznanilom v svetovnem spletu 
in na krajevno običajen način.

(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o LN 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka o LN.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o LN ter 
do njih zavzame stališče. Lastnice ali lastnike zemljišč na 
obravnavanem območju sprememb in dopolnitev sprememb 
in dopolnitev odloka o LN, UOP MOV pisno seznani s svojimi 
stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru 
javne razgrnitve.
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Predlog sprememb in dopolnitev LN
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
odloka o LN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov 
javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 
dneh podajo mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev LN 
upošteva njihove smernice.

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

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

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

(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Ministrstvo za okolje in prostor RS;
Mestna občina Velenje;
Komunalno podjetje Velenje;
Elektro Celje;
ELES Republike Slovenije;
Premogovnik Velenje.

(2) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju 
podajo izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v 
postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka o LN.

(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku sprememb in dopolnitev odloka o LN ter mnenja 
k predlogu sprememb in dopolnitev odloka o LN. Če se v 
postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka o LN  
ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, se slednje naknadno vključi v postopek.

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

dopolnitev LN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o LN financira 
Mestna občina Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje. 
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve LN 
za območje podjetja Firšt Rototehnika, s. p., Radegunda 54, 
3330 Mozirje, PE Velenje,  financira pobudnik sprememb in 
dopolnitev LN.                               

8. člen
(objava in veljavnost sklepa)

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

Datum:    7. 1. 2010
Številka:  403-03-01/2002-444

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 120 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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