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Številka: 7/200813. maj 2008

Ur. vestnik št.7/08

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UBPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 in 26/2007)

1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O 
LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU, 
(območje urejanja R4/4)

2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 

3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju

4. Poslovnik o delu komisije za koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja 
državnega prostorskega načrta

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

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 15/2006) ter 60. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS  št. 33/2007) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 

REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V 
VELENJU, 

(območje urejanja R4/4)
I.

Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA REKREACIJSKO 
OBMOČJE »JEZERO« V VELENJU, območje urejanja R4/4 
(odlok objavljen v Uradnem vestniku  Mestne občine Velenje št. 
20/05 in 02/07– v nadaljevanju  Odlok o LN). 

II.
Javna razgrnitev Odloka o LN bo izvedena v avli Mestne občine 
Velenje in v prostorih Krajevne skupnosti Stara vas-Velenje in 
Krajevne skupnosti  Pesje-Velenje.
 
Javna razgrnitev se začne osmi (8) dan od objave tega 
sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 30 
dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Stara vas - 
Velenje in Krajevno skupnostjo Pesje – Velenje organiziral 
javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o 
LN. Kraj in datum javne obravnave bo določen naknadno. O 
tem bodo občani obveščeni preko medijev javnega obveščanja 
in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o LN in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja 
in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 350-03-0010/2004-300 
Datum:  13.05.2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko Meh, s.r.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 13.05.2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 03; Krajevne 

skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče  
(odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje št. 8/91, 
9/93 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/02, 
5/03, 19/04, 20/05, 24/07 in 3/08)  - v nadaljevanju PUP 03.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 03 je podal 
Urad za gospodarstvo in finance Mestne občine Velenje. Na 
zemljiščih na delu območja urejanja  K3/13b in 13/3 (območje 
med osrednjim naseljem KS Gorico in ureditvenim območjem 
naselja Bevče), ki so v lasti Mestne občine Velenje, je  
obstoječa namenska raba zemljišč kmetijska. Na teh prostih 
površinah je predvidena ureditev urejenega in organiziranega 
območja za možnost vrtnarjenja na manjših parcelah (do 40 
m2). Obravnavano območje je namenjeno vrtičkarstvu in je 
razdeljeno na tri ločena območja (A,B in C), ki jih je možno 
urediti fazno. 
V prvi fazi je predvidena ureditev območja A, ki bi bilo v celoti 
ograjeno, nadzorovano in bi imelo urejeno parkirišče za 
najemnike vrtičkov, dovozne poti, dostopne utrjene poti do 
posameznih vrtičkov, jasno zakoličene in delno ograjene vrtičke 
in večnamenski vrtičkarski objekt s pripadajočimi zunanjimi 
površinami. 
Večnamenski objekt bo namenjen vsem najemnikom za 
shranjevanje orodja za vrtnarjenje, s prostorom za druženje 
(nadstrešek in večji  zaprti prostor) ter sanitarijami za potrebe 
vseh najemnikov vrtičkov.
Ostala dva predvidena območja (B in C) sta zasnovana kot 
usklajeni celoti, po vzoru območja A, če bi se pojavile potrebe 
po dodatnih vrtičkih pri občanih MOV.

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 03 
ne spreminjajo namenske  rabe zemljišč na območju PUP 
03, ampak je predvidena le sprememba zaradi bolj določene 
podrobne rabe prostora na ožjem delu obravnavanega območja 
PUP 03, ki je v lasti Mestne občine Velenje.

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje (meja) veljavnega PUP 03 se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami ne spreminja. Spreminjajo se 
le določila glede gradnje možnosti ureditve organiziranega 
vrtičkarstva, ki spada v kmetijsko dejavnost, za kar je 
obravnavano območje tudi namenjeno. Spremembe in 
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dopolnitve so predvidene le v območjih urejanja K3/13b (skrajni 
severozahodni del območja) in v območju urejanja 13/3.

 4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage  v obliki idejne zasnove predvidenega 
vrtičkarskega območja v Bevčah bo pripravil Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje. 

5. člen
(roki in postopek za pripravo PUP 03 )

(1) Za potek priprave in sprejema PUP 03  bo upoštevan 
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, določenega z  Zakonom o prostorskem  načrtovanju 
(ZPNačrt).

Začetek priprave  PUP 03 
    
(2) Postopek priprave PUP 03  se prične s sklepom, ki ga 
sprejme župan in ga objavi v Vestniku MOV  in v svetovnem 
spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor Republike 
Slovenije.

Osnutek  PUP 03 
    
(3) Osnutek odloka o PUP 03, izdela pooblaščena projektantska 
organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju 
izdelovalec) ali Urad za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.
    
(4) MOV pošlje osnutek  PUP 03 nosilcem urejanja prostora, ter 
jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice. 
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se 
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek  PUP 03
    
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek  PUP 03. Za posamezne prostorske 
ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve 
se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Sodelovanje javnosti
   
(7) MOV mora v postopku priprave PUP 03  omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom  v okviru javne 
razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti 
tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
    
(8) MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka PUP 03  najmanj 7 (sedem) dni pred 
začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 

in predloge na dopolnjen osnutek  PUP 03.
    
(10) MOV preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen 
osnutek PUP 03 ter do njih zavzame stališče. Lastnice ali 
lastnike zemljišč na obravnavanem območju sprememb in 
dopolnitev PUP 03, MOV pisno seznani s svojimi stališči glede 
pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

Predlog  PUP 03 
    
(11) Izdelovalec pripravi predlog PUP 03 na podlagi stališč 
do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem 
urejanja prostora, da v  30 dneh podajo mnenje, ali predlog 
PUP 03  upošteva njihove smernice.
   
(12) MOV predloži občinskemu svetu usklajen predlog PUP 03 
v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, 
da so v predlogu PUP 03 smernice upoštevane.
    

Sprejem  PUP 03 
    
(13) PUP 03  sprejme občinski svet MOV z odlokom in ga objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
    
(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
   
 (2) Drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske službe.
   
 (3) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave PUP 03.
    
(4) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku 
PUP 03 ter mnenja k predlogu PUP 03. Če se v postopku 
priprave PUP 03  ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi 
drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi 
v postopek.

7 člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP 03 )

(1) Izdelavo  PUP 03  financira  Mestna občina Velenje iz 
proračuna za leto 2008 .

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:   350-03-0005/2001-300
Datum:     13. 05. 2008
         

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

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 13.05.2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/5, Stara vas v Velenju

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, 
Stara vas v Velenju  (odlok objavljen v Uradnem   vestniku 
Mestne občine Velenje št. 17/95, 6/01 in 11/06)  - v nadaljevanju 
PUP Stara vas.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
Stara vas je podala Majda Ferme, Lipje 27, Velenje (uradni 
zaznamek  z dne 23.04.2008, št. 350-03-0004/2005-310). Pri 
gradnji prizidka k obstoječi stanovanjski hiši na Koroški cesti 
9 v Velenju, je pobudnica pri pridobitvi gradbenega dovoljenja 
na Upravni enoti Velenje za gradnjo prizidka naletela na težavo 
glede predvidenega ogrevanja prizidka. V obstoječem odloku 
o PUP Stara vas namreč ni možno ogrevanje predvidenih 
objektov ali delov objekta na drugačen način ogrevanja kot je 
daljinsko  toplovodno ogrevanje.
Obstoječa stanovanjska hiša  Koroška cesta 9, kateri je 
predvidena dozidava, namreč ni priključena na toplovodno 
omrežje, predviden prizidek pa se zaradi tehničnih problemov 
ne more priključiti na obstoječe toplovodno omrežje preko 
sosednjih parcel.
Obstoječi odlok o PUP Stara vas v svojem 25. členu sicer podaja 
merila za ogrevanje predvidenih objektov na območju PUP Stara 
vas (le toplovodno ogrevanje), zato je  predlagana sprememba 
in dopolnitev  25. člena odloka o PUP Stara vas (točka 4),  do bi 
bilo možno  v izjemnih primerih ogrevanje predvidenih objektov 
tudi na druge alternativne vire, ki prekomerno ne onesnažujejo 
okolja (elektrika, plin, toplotne črpalke, sončna energija, itd.) in 
se v posameznih primerih pokažejo kot bolj racionalne rešitve 
od toplovodnega ogrevanja.
Vsekakor pa so to lahko le izjeme, varovalka pa je obvezno 
predpisano soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje in  soglasje Urada za javne gospodarske službe Mestne 
občine Velenje v primeru teh izjem.

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP Stara 
vas ne spreminjajo namenske  rabe zemljišč na območju PUP 
Stara vas, ampak je predvidena le manjša sprememba  in 
dopolnitev 25. člena odloka o PUP Stara vas.

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje (meja) veljavnega PUP Stara vas se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami ne spreminja. Spreminjajo se 
le določila  25. člena odloka , ki dovoljuje v izjemnih primerih 

uporabo alternativnih virov ogrevanja novih stanovanjskih 
objektov, ki ne bodo povzročale prekomernega onesnaževanja 
okolja, še posebej ne onesnaženja zraka.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP Stara 
vas niso predvidene, ker je predvidena le dopolnitev  25. člena 
obstoječega odloka o PUP Stara vas.

5. člen
(roki in postopek za pripravo PUP Stara vas )

(1) Za potek priprave in sprejema PUP Stara vas bo upoštevan 
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, določenega z  Zakonom o prostorskem  načrtovanju 
(ZPNačrt).

Začetek priprave  PUP Stara vas 
    
(2) Postopek priprave PUP Stara vas  se prične s sklepom, ki 
ga sprejme župan in ga objavi v Vestniku MOV  in v svetovnem 
spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor Republike 
Slovenije.

Osnutek  PUP Stara vas 
    
(3) Osnutek odloka o PUP Stara vas, izdela pooblaščena 
projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v 
nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.
    
(4) MOV pošlje osnutek  PUP Stara vas nosilcem urejanja 
prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva 
dajo smernice. 
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se 
šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati 
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek  PUP Stara vas
    
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek  PUP Stara vas. 

Sodelovanje javnosti
   
(7) MOV mora v postopku priprave PUP Stara vas  omogočiti 
javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom  v okviru 
javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti 
tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
    
(8) MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka PUP Stara vas  najmanj 7 (sedem) dni 
pred začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
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in predloge na dopolnjen osnutek  PUP Stara vas.
    
(10) MOV preuči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen 
osnutek PUP Stara vas ter do njih zavzame stališče. Lastnice 
ali lastnike zemljišč na obravnavanem območju sprememb in 
dopolnitev PUP Stara vas, MOV pisno seznani s svojimi stališči 
glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne 
razgrnitve.

Predlog  PUP Stara vas 
    
(11) Izdelovalec pripravi predlog PUP Stara vas na podlagi 
stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje 
nosilcem urejanja prostora, da v  30 dneh podajo mnenje, ali 
predlog PUP Stara vas  upošteva njihove smernice.
   
(12) MOV predloži občinskemu svetu usklajen predlog 
PUP Stara vas v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja 
prostora razvidno, da so v predlogu PUP Stara vas smernice 
upoštevane.
    

Sprejem  PUP Stara vas
    
(13) PUP Stara vas  sprejme občinski svet MOV z odlokom in 
ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
   
(2) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave PUP Stara vas.
    
(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku PUP Stara vas ter mnenja k predlogu PUP Stara 
vas. Če se v postopku priprave PUP Stara vas  ugotovi, da je 
potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, 
se slednje naknadno vključi v postopek.

7 člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP 03 )

(1) Izdelavo  PUP Stara vas  financira  Mestna občina Velenje 
iz proračuna za leto 2008 .

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:   012-0006/2001-300
Datum:     13. 05. 2008

    
      Župan Mestne občine Velenje

    Srečko MEH, s.r. 

Komisija za koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja 
državnega prostorskega načrta je na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07) na 2. 
seji, dne 26.03.2008 sprejela

Poslovnik
o delu komisije za koordiniranje aktivnosti in 
obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja 

državnega prostorskega načrta

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik podrobneje ureja način dela Komisije za 
koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih 
sprejemanja državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju : 
komisija).

2. člen
Komisijo predstavlja in zastopa predsednik komisije.

3. člen

Delo in gradiva komisije so javna, razen če to za posamezno 
gradivo omejuje zakon. Komisija lahko s sklepom omeji ali  
izključi javnost, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih 
podatkov, dokumentov in gradiv.

Vsak član komisije ima pravico vpogleda v vse listine, ki so 
potrebne za odločanje.

II. KONSTITUIRANJE KOMISIJE

4. člen

Prvo sejo komisije skliče župan. Komisija ima predsednika, 
ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije z večino glasov vseh 
članov. Člani komisije, na predlog predsednika, izmed sebe 
izvolijo podpredsednika.

5. člen
V primeru odsotnosti predsednika sejo skliče ali vodi 
podpredsednik.

6. člen
Strokovna tajniška in administrativna opravila za delo komisije 
zagotavlja občinska uprava.

III. ORGANIZACIJA KOMISIJE

7. člen
Komisijo sestavlja 15 članov (7 članov Krajevnih skupnosti in 
8 predstavnikov list v Svetu Mestne občine Velenje), ki jih je 
s sklepom o imenovanju Komisije za koordiniranje aktivnosti 
in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja državnega 
lokacijskega načrta imenoval Svet MO Velenje (Ur. vestnik Mo 
Velenje, št. 26/07).

Komisija mora k sodelovanju povabiti strokovne sodelavce 
institucij s področja cestnega gospodarstva, urejanja prostora 
in po potrebi tudi druge strokovnjake, z namenom tvornega, 
učinkovitega in ekonomičnega reševanja nalog komisije. 
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Člani komisije in strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri njenem 
delu, so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
dolžni hraniti kot tajnost vse podatke, ki imajo po zakonu naravo 
osebnih podatkov, za katere zvedo pri svojem delu v komisiji.

IV. SEJE KOMISIJE

8. člen
Komisija sprejema svoja poročila, sklepe, stališča, mnenja in 
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov komisije.

9. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije, 
v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. 

Komisija najmanj dvakrat letno o svojem delu poroča Svetu 
Mestne občine Velenje.

10. člen
Sejo komisije skliče predsednik komisije po potrebi, vendar pa 
najmanj štirikrat letno.

Predsednik mora sklicati komisijo na pobudo župana ter na 
pobudo najmanj petih članov komisije.
Seje komisije se praviloma sklicujejo s pisnim vabilom. Le v 
izjemnih in nujnih primerih, se lahko na predlog predsednika 
skliče seja po telefonu ali z osebnim vabilom. Na sejo se po 
potrebi vabijo tudi strokovni sodelavci komisije.

Pisno vabilo z gradivom za sejo mora biti posredovano vsakemu 
članu komisije najkasneje 8 dni pred sejo.  Seje so lahko v 
nujnih primerih sklicane tudi prej kot v 8 dneh.  

11. člen
Na seje komisije se poleg članov komisije vabi še župana, 
direktorico občinske uprave ter vodje uradov, ki imajo pravico 
razpravljati in sredstva javnega obveščanja.

12. člen
Za vodenje seje, potek seje in vzdrževanje reda na seji se 
smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št.15/06).

V. PRISTOJNOST KOMISIJE

13. člen
Komisija spremlja aktivnosti in postopke glede izdelave in 
vodenja postopkov pri izdelavi državnega prostorskega načrta 
za 3. razvojno os Slovenije (hitra cesta od avtoceste AC-1 
do avstrijske meje). Komisija oblikuje tudi pobude, mnenja in 
stališča glede umestitve hitre ceste v prostor. 
 

VI. ODLOČANJE

14. člen
Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh 
članov komisije.

Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov.

Za navzočnost se šteje dejanska prisotnost člana komisije v 
prostoru poteka seje. Na predlog člana komisije se navzočnost 

o glasovanju preverja. To opravi predsednik komisije pred 
glasovanjem.

15. člen
Komisija praviloma odloča z javnim glasovanjem, s tajnim pa 
na predlog predsedujočega ali člana komisije, če se zato odloči 
večina navzočih članov komisije.

16. člen
Javno glasovanje in tajno glasovanje se izvede po določbah 
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06). Vsak član komisije 
vključno s predsednikom ima en glas.

17. člen
O vsaki seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
-     navedbo komisije in zaporedno številko seje;
-  imena prisotnih, opravičeno odsotnih in neopravičeno 

odsotnih ter ostalih prisotnih;
-   sprejeti dnevni red;
-  stališča, mnenja oziroma sklepe komisije in morebitna 

ločena mnenja, če sklep ni bil soglasno sprejet.

Zapisnik po odobritvi na naslednji seji podpišeta predsednik 
komisije in zapisnikar.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden 
na nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za sejo Sveta 
Mestne občine Velenje.

Zapisniki se hranijo tako, da so lahko vedno na razpolago vsem 
članom komisije in Sveta Mestne občine Velenje.

Za hrambo zapisnika je odgovoren delavec, ki opravlja dela v 
zvezi z gradivom in vabili za seje sveta.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ta poslovnik sprejme komisija z 2/3 glasov vseh članov 
komisije.
Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo na enak 
način kot velja za sprejem tega poslovnika.

19. člen
Za vse kar s tem poslovnikom ni določeno, se smiselno 
uporabljajo določbe Poslovnika Sveta MOV (UPB-1, Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06).

20. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-04-0002/2008-300
Datum:   26.03.2008

Predsednik Komisije za koordiniranje aktivnosti in 
          obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja 

                državnega prostorskega načrta
   Drago Potočnik, s.r.
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