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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 in 6/01) 

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ureditvenem naèrtu Stari jašek 

2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje planske celote 02 v Me-
stni obèini Velenje (Krajevna skupnost Škale -Hrastovec in Konovo-del)  

3. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje planske celote 03 v Me-
stni obèini Velenje (Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevèe) 

4. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, 
za obmoèje urejanja z oznako G4/1, G4/2, G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, G4/7, 
G4/8 (a, b in c), G4/9, G4/12 (del), G4/13, G4/14, G4/15, K4/2, K4/4 (a, b 
in c), K4/5, R4/1 (del) in S4/20 (del)  

5. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje planske celote 05 v Me-
stni obèini Velenje  

6. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje planske celote 06 v Me-
stni obèini Velenje  

7. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ureditvenem naèrtu rekreacijske cone jezero (obmoèje urejanja 
R4/4) v Velenju  

8. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ureditvenem naèrtu industrijske cone Nove Preloge (obmoèje ureja -
nja P4/5a) v Velenju  

9. Popravek objavljenega akta  

 
Številka:     069-0008/2001-100  
Datum:        22.11.2001 
 

 
                             Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvenem naèrtu Stari jašek 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ureditvenem naèr-
tu Stari jašek. Sestavni del osnutka odloka je 
projekt Spremembe in dopolnitve ureditvenega 
naèrta Stari jašek, štev. projekta: 211a/01, ki 
ga je izdelala »Urbana « Koèar in Koèar iz Ve-
lenja, maja 2001.  

 II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevne skup-
nosti Stara vas. 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 kraje-
vno skupnostjo Stara vas organiziral javno 
razpravo osnutka odloka. Datum in mesto ja v-
ne razprave bosta doloèena naknadno. O tem 
bodo obèani obvešèeni preko medijev javnega 
obvešèanja ali na krajevno obièajen naèin. 

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0010/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                     
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
obmoèje planske celote 02 v Mestni 

obèini Velenje  
(Krajevna skupnost Škale - Hrasto-

vec in Konovo - del)  

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za obmoèje planske celote 02 v 
Mestni obèini Velenje (Krajevna skupnost 
Škale – Hrastovec in Konovo – del).  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevnih skup-
nosti Škale – Hrastovec in Konovo. Javna raz-
grnitev bo trajala 30 dni od dneva objave tega 
sklepa v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vnima skupnostima Škale – Hrastovec in Ko-
novo organiziral javno razpravo osnutka odlo-
ka. 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 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: 350-03-0004/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                    
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
obmoèje planske celote 03 v Mestni 

obèini Velenje 
(Krajevna skupnost Plešivec, Cir- 

kovce, Paka in Bevèe 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za obmoèje planske celote 03 v 
Mestni obèini Velenje (Krajevna skupnost Ple-
šivec, Cirkovce, Paka in Bevèe).  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevnih skup-
nosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevèe. Javna 
razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva objave 
tega sklepa v Uradnem vestniku Mestne obè i-
ne Velenje. 

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vnimi skupnostmi Plešivec, Cirkovce, Paka in 
Bevèe organiziral javno razpravo osnutka od-

loka. Datum in mesto javne razprave bosta do-
loèena naknadno. O tem bodo obèani obvešèe-
ni preko medijev javnega obvešèanja ali na 
krajevno obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0005/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                                 
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
odprti prostor planske celote 04, za 
obmoèje urejanja z oznako G4/1, 
G4/2, G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, 

G4/7, G4/8 (a, b in c), G4/9, G4/12 
(del), G4/13, G4/14, G4/15, K4/2, 

K4/4 (a, b in c), K4/5, R4/1 (del) in 
S4/20 (del) 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
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tvenih pogojih za odprti prostor planske celote 
04, za obmoèje urejanja z oznako G4/1, G4/2, 
G4/3 (a in b), G4/5, G4/6, G4/7, G4/8 (a, b in 
c), G4/9, G4/12 (del), G4/13, G4/14, G4/15, 
K4/2, K4/4 (a, b in c), K4/5, R4/1 (del) in 
S4/20 (del). 

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevnih skup-
nosti Pesje, Staro Velenje, Šalek – Velenje in 
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 kraje-
vnimi skupnostmi Pesje, Staro Velenje, Ša-
lek – Velenje in Konovo organiziral javno raz-
pravo osnutka odloka. 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 in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0007/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                        
 
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
obmoèje planske celote 05 v Mestni 

obèini Velenje  

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za obmoèje planske celote 05 v 
Mestni obèini Velenje. 

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevnih skup-
nosti Podkraj – Kavèe in Pesje. Javna razgrni-
tev bo trajala 30 dni od dneva objave tega 
sklepa v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vnima skupnostima Podkraj – Kavèe in Pesje 
organiziral javno razpravo osnutka odloka. 
Datum in mesto javne razprave bosta doloèena 
naknadno. O tem bodo obèani obvešèeni preko 
medijev javnega obvešèanja ali na krajevno 
obièajen naèin.  

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne predloge. 
 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko po-
dajo obèani na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
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ljejo Uradu za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje, Titov trg 1, v Velenju.  
 
Številka: 350-03-0006/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                      
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za 
obmoèje planske celote 06 v Mestni 

obèini Velenje 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za obmoèje planske celote 06 v 
Mestni obèini Velenje. 

II.  

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

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vno skupnostjo Šentilj organiziral javno raz-
pravo osnutka odloka. 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 in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0003/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                     
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvenem naèrtu rekreacijske co-
ne jezero (obmoèje urejanja R4/4) v 

Velenju 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ureditvenem naèr-
tu Rekreacijske cone jezero (obmoèje urejanja 
R4/4) v Velenju.  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
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obèine Velenje in v prostorih krajevne skup-
nosti Stara vas. 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 kraje-
vno skupnostjo Stara vas organiziral javno 
razpravo osnutka odloka. Datum in mesto ja v-
ne razprave bosta doloèena naknadno. O tem 
bodo obèani obvešèeni preko medijev javnega 
obvešèanja ali na krajevno obièajen naèin. 

IV.  

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti obèane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0008/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                     
 
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 osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvenem naèrtu industrijske cone 

Nove Preloge (obmoèje urejanja 
P4/5a) v Velenju 

I.  

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ureditvenem naèr-

tu industrijske cone Nove Preloge (obmoèje 
urejanja P4/5a) v Velenju.  

II.  

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

III.  

V èasu javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne obèine Velenje, skupaj s kraje-
vno skupnostjo Pesje organiziral javno razpra-
vo osnutka odloka. 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 osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne 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: 350-03-0009/2001-300 
Datum: 22.11.2001                                                      
 
 
Župan Mestne obèine Velenje                                    
Sreèko MEH, s.r. 
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POPRAVEK 

I.  

V tabeli Odhodki  - posebni del, ki je sestavni 
del Odloka o proraèunu Mestne obèine Vele n-
je za leto 2002, objavljenem v Uradnem vest-
niku Mestne obèine Velenje, št. 7/01, se znes-
ki na postavkah pravilno glasijo: 
− »postavka 7.09. Program športnih društev – 

31.656 tisoè SIT 
− postavka 7.09.1. Tekoèi transferi neprofit-

nim organizacijam in ustanovam – 31.656 
tisoè SIT 

− postavka 7.10. Program športne vzgoje 
mladih 11.503 tisoè SIT 

− postavka 7.10.2. Tekoèi transferi neprofit-
nim organizacijam in ustanovam – 9.983 
tisoè SIT«. 

II.  

Popravek je objavljen na podlagi 101. èlena 
Poslovnika Sveta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 6/99). 
 
Številka: 401-0007/2001-400 
Datum: 22.11.2001 
 
 
Tajnik Mestne obèine Velenje                   

Andreja KATIÈ, univ.dipl.iur., s.r.  


