
Številka: XX/2005X. mesec 2005

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št.17/2019) 
 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavb-
nega zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 966-Ložnica, na parcelah 1043/1, 
1041, 1053/3, 1043/2, 1038/1 in 1035 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje  št. 1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 131. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS  št. 61/2017) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi pobude in elaborata 

lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 

v katastrski občini 966-Ložnica, na parcelah 
1043/1, 1041, 1053/3, 1043/2, 1038/1 in 1035 

v Mestni občini Velenje (identifikacijska 
številka: 2822)

1. člen

Javno se razgrne pobuda in Elaborat lokacijske preveritve za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
v enoti urejanja prostora (EUP) LS9, v katastrski občini 966-
Cirkovce na parcelah 1043/1, 1041, 1053/3, 1043/2, 1038/1 in 
1035 v Mestni občini Velenje. Elaborat lokacijske preveritve je 
izdelal Uroš Lokan, s. p., Projektiranje, svetovanje in inženiring, 
Cankarjeva ulica 5, 3310 Žalec, št. elaborata: AB-770/22-LP, 
januar 2022. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v 
zbirki prostorskih podatkov je 2822. 

2. člen

Gradivo, navedeno v 1. členu tega sklepa, bo javno razgrnjeno 
15 dni na spletnih straneh Mestne občine Velenje in v avli 
Mestne občine Velenje, od dneva objave Sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

3.  člen

Za pripravo lokacijske preveritve je Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana, izdalo mnenje št. 35038-15//2022-
2550-4-10922-06, z dne 4. 2. 2022, s katerim je dodelilo 
identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki prostorskih 
aktov: 2822.

4. člen

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe 
in predloge k razgrnjeni pobudi za lokacijsko preveritev. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb 
na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov: Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali na elektronski naslov: 
info@velenje.si. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu 
gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.

Številka: 3500-0001/2022-300
Datum:   22. 2. 2022

         
                              

Peter DERMOL, l.r.
 župan Mestne občine Velenje



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 EUR / Razmnožuje Diling, Velenje
Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 5 %

KAZALO 

.

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi v katastrski občini 966-Ložnica, na parcelah 1043/1, 1041, 1053/3, 
1043/2, 1038/1 in 1035 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822).........................................3


