
ISSN 1318-1327

Številka: 5/200627. januar 2006

Ur. vestnik št.5/06

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

1. NAVODILO o obrazcu za dajanje podpore pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma o 
splošnem aktu 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, ZLS – UPB1, št. 100/05) in 91. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01, 
14/03 in 21/05) sprejema 

NAVODILO 
o obrazcu za dajanje podpore 

pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma o 
splošnem aktu 

1. Dajanje podpore volivcev za razpis referenduma se opravi 
po obrazcu, ki je predpisan s tem navodilom.

2. Za dajanje podpore se določi naslednji obrazec: Obrazec 
Referendum 2006 – Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja PUP S4/5, Stara vas v Velenju – Podpora volivcev, 
ki jo da volivec pobudi oz. zahtevi za razpis referenduma o 
uveljavitvi Odloka PUP S4/5 Stara vas.

3. Volilna pravica volivcev, ki so dali podporo pobudi oz. zahtevi 
za razpis referenduma Referendum – Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja PUP S4/5, Stara vas v Velenju, se preveri 
na podlagi volilnega imenika. 

4. Obrazec je brezplačen. 

5. Rok za začetek zbiranja podpisov je torek 31.1.2006.

6. Rok, do katerega se bodo zbirali podpisi pred državnim 
organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice, je 
do srede, 1.3. 2006. 

Številka: 006-03-0001/2005-101
Velenje, 27. januar 2006

   Župan Mestne občine Velenje
     Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Obrazec Referendum 2006 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je urejanja PUP S4/5, Stara vas v Velenju 
                   

                                                    Podpora volivcev 

PODPORA POBUDI OZ. ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA 
ZA UVELJAVITEV ODLOKA O PUP S4/5 Stara vas 

NAVODILO:  
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi �rkami
2. V obrazec obvezno vpišite ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališ�a
3. Obrazec morate podpisati pred pristojnim državnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice 

(Upravna enota)
4. Obrazec oddate na Mestno ob�ino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (avla)

I. Podatki o volivcu: 

Ime _______________ , priimek __________________, roj. ______________ , 

v _____________________ , stanujo� v ______________________________ , 

ulica ____________________ , hišna št. _______ , ob�ina ________________ , 

reg. št. osebne izkaznice* _______________ , izdane v ___________________ , 
           (ime ob�ine) 

državljan Republike Slovenije, dajem svojo podporo pobudi oz. zahtevi za razpis 
referenduma na katerem se bo postavilo volivcem naslednje vprašanje: 
»Ali ste za to, da naj stopi v veljavo Odlok o PUP S4/5 Stara vas, sprejet na svetu Mestne 
ob�ine Velenje, dne 20.12.2005, ki predvideva Gradnjo ve�stanovanjske stavbe s poslovnimi 
prostori v zgornji morfološki enoti št. 2A/1 (zgornji del).

V Velenju, dne _______________ 

         Podpis: 

                                                    
____________________________ 

* lahko tudi številka potnega lista ali vozniškega dovoljenja 

 ================================================= 
II. Izpolni upravni organ: 

Obrazec je bil dne _________________ podpisan pred organom, ki vodi evidenco 
volilne pravice, in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko 
_______________ . 

     Žig     Podpis: 

         __________________ 
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