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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št. 4/ 99 in 6/01)  

 

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 

1.  Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
     o   prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako 
     PUP 1; za območje Mestne občine Velenje,  Krajevna skupnost Vinska Gora  

2. Uradni skupni elektronski naslov uprave Mestne občine Velenje  
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 Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 4/99 in 6/01) 
in 37. 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in dr u-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 
71/93 in 44/97) izdajam 

SKLEP  
o javni razgrnitvi osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
del območja Občine Žalec z oznako 
PUP 1; za območje Mestne občine 

Velenje, Krajevna skupnost  
Vinska Gora 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spreme m-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za del območja občine Žalec z 
oznako PUP 1; za območje Mestne občine Ve-
lenje, Krajevna skupnost Vinska gora.  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
občine Velenje in v prostorih krajevne sku p-
nosti Vinska gora. Javna razgrnitev bo trajala 
30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.  

III.  

V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje, skupaj s kraje-
vno skupnostjo Vinska gora organiziral javno 
razpravo osnutka odloka. Datum in mesto jav-
ne razprave bosta določena naknadno. O tem 
bodo občani obveščeni preko medijev javnega 
obveščanja ali na krajevno običajen način. 

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti občane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne predloge. 

 

 

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo občani na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  

 

 

Številka: 350-03-0002/2002-300 

Datum: 13.02.2002                                                     

 

 

Župan Mestne občine Velenje                 

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

URADNI SKUPNI  
ELEKTRONSKI NASLOV 

UPRAVE MESTNE  
OBČINE VELENJE 

 

 

Uradni skupni elektronski naslov uprave Mest-
ne občine Velenje je: obcina.velenje@velenje.
si.  

Na pošto odgovarja: Tadeja Mravljak (tadeja.
mravljak@velenje.si 

 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 
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