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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne Ob-
èine Velenje, št. 4/99) 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

 

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje urejanja z oznako 
S 4/5 – Stara vas v Velenju 

2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za obmoèje urejanja z oznako M4/6a – Trebuša, v ureditvenem 
obmoèju mesta Velenje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:     069-0005/2001-100  
Datum:       8.8.2001 

                                                            
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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 Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99) in 39. 
èlena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam 

SKLEP 
o javni razgrnitvi osnutka odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 

obmoèje urejanja z oznako M4/6a – 
Trebuša, v ureditvenem obmoèju  

mesta Velenje 

I.  

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditve-
nih pogojev za obmoèje urejanja z oznako 
M4/6a – Trebuša, v ureditvenem obmoèju me-
sta Velenje skupaj z osnutkom odloka o njih.  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje, Titov trg 1, in v prostorih 
Krajevne skupnosti Staro Velenje in 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 Staro Velenje organiziral ja-
vno razpravo o prostorskih ureditvenih pogo-
jih. Datum in mesto javne razprave bosta dolo-
èena naknadno. O tem bodo obèani obvešèeni 
preko medijev javnega obvešèanja ali na kra-
jevno obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka Odloka o pros-
torskih ureditvenih pogojih za obmoèje ureja-
nja z oznako M4/6a – Trebuša, v ureditvenem 
obmoèju mesta Velenje in pridobiti k njim pr i-
pombe, mnenja ali dodatne predloge. 
 
 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na krajih razgrnitve ali pa jih poš-

ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 012-0005/2001-300 
Datum: 6.8.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko Meh, s.r. 
 
 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99) in 39. 
èlena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam 

SKLEP 
o javni razgrnitvi osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 

obmoèje urejanja z oznako  
S 4/5 – Stara vas v Velenju 

I.  

Javno se razgrne osnutek odloka o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih po-
gojev za obmoèje urejanja z oznako S4/5 – 
Stara vas v Velenju skupaj z osnutkom odloka 
o njih. 

 II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje, Titov trg 1, in v prostorih 
Krajevne skupnosti Stara vas in 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 Stara vas organiziral javno 
razpravo o spremembah in dopolnitvah o pros-
torskih ureditvenih pogojih. Datum in mesto 
javne razprave bosta doloèena naknadno. O 
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tem bodo obèani obvešèeni preko medijev jav-
nega obvešèanja ali na krajevno obièajen na-
èin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka Odloka o spre-
membah in dopolnitvah o prostorskih uredit-
venih pogojih za obmoèje urejanja z oznako 
S4/5 – Stara vas v Velenju in pridobiti k njim 
pripombe, mnenja ali dodatne predloge. 
 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na krajih razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 012-0006/2001-300 
Datum:    06. 08. 2001 
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko Meh, s.r. 
 
 

POPRAVEK 

I.  

V Odloku o zakljuènem raèunu proraèuna Me-
stne obèine Velenje za leto 2000, ki je bil ob-
javljen v Uradnem vestniku Mestne obèine 
Velenje, št. 4/2001 se za stranjo 19 dodata dve 
novi strani in sicer stran 19a in 19b. 

II.  

Popravek je objavljen na podlagi 101. èlena 
Poslovnika Sveta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 6/99). 
 
Številka:401-0052/1999-452 
Datum: 6.8.2001 
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 


