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ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih  

                    pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska  

                    Bistrica- I. obravnava             

 

I. PREDLAGATELJ 
             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za okolje in urejanja prostora 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

           Dvofazni 

 

IV.  FAZA POSTOPKA 
 

I.  obravnava 

 

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO); 
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 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US in 14/15 - ZUUJFO); 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 
 

VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (UPB, Uradni list 

RS, št. 91/15, 15/16 in 74/16) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP) se je pričel na 

podlagi podane pobude Marijane Cvetko. 

 

Območje obdelave zajema del območja naselja Zgornja Polskava in sicer zemljišči s parc. št. 

40/2 in 40/3, obe k. o. Zgornja Polskava. Spremenila se je podrobnejša namenska raba prostora 

iz cone za družbene dejavnosti (D) v cono za stanovanjsko in proizvodno dejavnost (A, B, C, 

E).  

 

Postopek izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP-a  se je vodil v skladu z Zakonom 

o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007). Stroške izdelave strokovnih podlag 

nosi pobudnik oz. investitor. Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP je po izboru pobudnika 

Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica. 

 

Na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih 

prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/2018, z dne 2.2.2018), podanega predloga pobudnice, 

pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora se je izdelal dopolnjen osnutek odloka. Ta je bil 

javno razgrnjen od 24.04.2018 do 10.05.2018 in javno obravnavan dne 10.05.2018, v prostorih 

občine. V okviru javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb oziroma predlogov k razgrnjenemu 

dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev PUP. 

 

Na osnovi tega je bil izdelan predlog sprememb in dopolnitev odloka, kateri je bil v pregled in 

potrditev posredovan nosilcem urejanja prostora. Z njihove strani so bila pridobljena pozitivna 

mnenja, razen s strani Elektra, Telekoma in Telemacha. V 15-dnevnem zakonsko določenem 

roku, mnenja nismo prejeli, kar se šteje kot molk organa in hkrati pozitivno mnenje. Predlog je 

sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela, izdelan v analogni in digitalni obliki. 

 

Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih postopkov pridobitve projektne 

dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo načrtovanih objektov in drugih posegov v 

prostor. 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka: 

38. člen; se spremeni 

 

Besedilo starega člena: 

 

Sestavni del odloka so grafične priloge - Spremembe in dopolnitve PUP, junij 2017, v merilu 

1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki. 

 

 



  

Besedilo novega člena: 

 

Sestavni del odloka so grafične priloge - Spremembe in dopolnitve PUP, april 2018, v merilu 

1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki. 

 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

      Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 

 

VIII.  PREDLOG SKLEPA 
 

             Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme  

             naslednji 

 

 

S K L E P 

 

      Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  

      začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in  

      mesto Slovenska Bistrica- I. obravnava              

 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

                    Pripravila: 

     Janja MLAKER, dipl.inž.agr. 

                                                                                            Vodja oddelka za okolje in prostor: 

                                                                                                          Milan OZIMIČ 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica - I. obravnava 

 Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, Ibis d.o.o., št. 

34/2017, april 2018 

 Grafične priloge 



 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 

RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena 

Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska 

Bistrica na __. redni seji dne _______    sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 

 

1. člen 

 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 

za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica se spreminja 

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 91/15, 

15/16, 74/16 in 69/17; v nadaljevanju: Odlok o PUP). 

 

2. člen 

 

Besedilo 38. člena se spremeni in se glasi: 

» Sestavni del odloka so grafične priloge - Spremembe in dopolnitve PUP, april 2018, v 

merilu 1:5000, ki so v analogni in digitalni obliki.« 

 

3. člen 

 

Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Slovenska Bistrica. 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št.  

Slovenska Bistrica, dne  

                                                                                                      

              Župan  

       Občine Slovenska Bistrica  

        dr. Ivan Žagar l.r. 
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