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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje, št. 4/99 in 6/01)  

 

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

 

1. Sklep o javni razgrnitvi  odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  
       zazidalnem naèrtu Selo - I. faza  

2. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje  

3. Sklep 
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 Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje, 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje št. 4/99, 6/01) in 
37, 38, 39 èlena Zakona o urejanju naselij in drugih po-
segov 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 Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o zazidalnem na-

èrtu Selo - I. faza  

I.  

Javno se razgrne  Odlok  o spremembah in 
dopolnitvah odloka o Zazidalnem naèrtu 
Selo - I. faza v Velenju ( Uradni vestnik obèi-
ne Velenje št. 3/89, 8/89 in Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje št. 3/00). 

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevne skup-
nosti Konovo. Javna razgrnitev bo trajala 30 
dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne obèine Velenje. 

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s Kra-
jevno skupnostjo Konovo organiziral javno 
razpravo o odloku. Datum in mesto javne raz-
prave bosta doloèena naknadno. O tem bodo 
obèani obvešèeni preko medijev javnega obve-
šèanja ali na krajevno obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino  predlaganega odloka in 
pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali dodat-
ne predloge. 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 012-0016/98-310 
Datum:   29.05.2002                                                  

 
Župan Mestne obèine Velenje   

Sreèko MEH, s.r. 

Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje, 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje št. 4/99, 6/01) in 
37, 38, 39 èlena Zakona o urejanju naselij in drugih po-
segov 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 Odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za dele mesta  

Velenje 

I.  

Javno se razgrne Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za dele mesta Velenje, za obmoèja ureja-
nja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, 
M4/1, M4/3, M4/4, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, 
O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, 
P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, 
R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, S4/17, 
S4/20a, S4/20b IN S4/20c (Uradni vestnik ob-
èine Velenje št. 12/93 in Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje št. 9/96, 10/97, 2/98, 
6/99 in 11/01)  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje. Javna razgrnitev bo trajala 30 
dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne obèine Velenje. 

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje organiziral jav-
no razpravo o odloku. Datum in mesto javne 
razprave bosta doloèena naknadno. O tem bo-
do obèani obvešèeni preko medijev javnega 
obvešèanja ali na krajevno obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve je seznaniti obèane z 
vsebino  predlaganega odloka in pridobiti k 
njemu pripombe, mnenja ali dodatne predloge. 
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Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 012-0005/99-300 
Datum:   29.05.2002                                                  
 
 

Župan Mestne obèine Velenje    

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
 

Župan Mestne obèine Velenje je na podlagi 37.  in 120. 
èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/99 in 6/01), drugega odstavka 19. èlena in 
28. èlena Odloka o organizaciji in delovnem podroèju 
obèinske uprave Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 10/98, 7/99, 4/00 in 6/01) in 45. èlena Zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 34/01) sprejel naslednji  

SKLEP 

I.  

Odgovorna oseba za zagotavljanje javnosti de-
la uprave Mestne obèine Velenje je Tadeja 
Mravljak, višji referent za obvešèanje in pro-
tokol, v njeni odsotnosti jo nadomešèa gdè. 
Mojca Požek, poslovni sekretar župana. 

II.  

Naèin dajanja informacij za javnost je urejen s 
posebnim pravilnikom.  

III.  

Ta sklep zaène veljati z dnem podpisa in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 347-0005/2002 – 100  
Datum: 29.5.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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