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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje, št. 4/99 in 6/01)  

 

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

 

1. Sklep o javni razgrnitvi  odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  
       prostorskih ureditvenih pogojih za obmoèje urejanja S4/1 Konovo v Velenju  
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 032-01-02/2002-100                         Župan Mestne obèine Velenje  

Datum:   31.7.2002                                                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 odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za obmoèje urejanja 
S4/1 Konovo v Velenju  

I.  

Javno se razgrne  Odlok  o spremembah in do-
polnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za obmoèje urejanja S4/1 Konovo v Ve-
lenju (Uradni vestnik obèine Velenje št. 
14/92 ).  

II.  

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
obèine Velenje in v prostorih krajevne skup-
nosti 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 Kra-
jevno skupnostjo Konovo organiziral javno 
razpravo o odloku. 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  predlaganega odloka in 
pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali dodat-
ne 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: 350-03-0005/2002-300 
Datum:   27.6.2002                                                     

 
Župan Mestne obèine Velenje   

Sreèko MEH, s.r. 
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OBÈINA ŠMARTNO  
OB PAKI 

 
 

Obèina Šmartno ob Paki - ŽUPAN 
 
Na podlagi 121. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/1-99) 

OBJAVLJAM 
naslednje akte Obèine  

Šmartno ob Paki 

1. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za ureditvena obmoèja 
naselij ter obmoèje odprtega prostora Obè i-
ne Šmartno ob Paki 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o prispevku za investicijska vlaganja v 
objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in 
èišèenja odpadnih in padavinskih voda  

3. Program priprave in sprejemanja ureditve-
nega naèrta za center Šmartno ob Paki 

4. Program priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestvanih dolgoroènega plana 
Obèine Velenje za obdobje 1986-2000, do-
polnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana 
Obèine Velenje za obdobje 1986-1990 za 
obmoèje Obèine Šmartno ob Paki - dopol-
njen 2003  

5. Sklep o doloèitvi cene izvajanja gospodar-
skih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki  

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o proraèunu Obèine Šmartno ob Paki za 
leto 2002 

 
Številka: 062-04/02-2002 
Datum: 31.7.2002 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 

Na podlagi 35., 36. in 37. èlena Zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97) in 30. èlena Statuta Obèine Šmar-
tno ob Paki (Ur. vestnik MOV, št. 4-I/1999) izdaja župan 
Obèine Šmartno ob Paki 

SKLEP 
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah 

in dopolnitvah odloka o prostorskih  
ureditvenih pogojih za ureditvena  

obmoèja naselij ter obmoèje odprtega 
prostora Obèine Šmartno ob Paki 

1. 

Javno se razgrne Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o prostorskih ureditvenih po-
gojih za ureditvena obmoèja naselij ter obmo-
èje odprtega prostora Obèine Šmartno ob Paki 
in projekt št. 208A/02, ki ga je izdelalo podje t-
je URBANA d.o.o., Velenje. 

2. 

Odlok iz 1. toèke tega sklepa bo razgrnjen v 
mali dvorani Kulturnega doma Šmartno ob Pa-
ki vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure, v 
sredo od 8.00 do 16.00 ure in v petek od 8.00 
do 12.00 ure. 

3. 

Razgrnitev bo trajala  od 05.08.2002 do 
06.09.2002. Javna obravnava odloka bo v to-
rek 03. 09.2002 ob 18.00 uri v mali dvorani 
Kulturnega doma Šmartno ob Paki.  

4. 

Podjetja in druge organizacije, organi, društva 
in obèani lahko podajo pisne pripombe, mnen-
ja in predloge v èasu razgrnitve oz. javne ob-
ravnave ali jih pisno pošljejo na Obèino Šmar-
tno ob Paki.  
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5.  

Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 003–03-03/02 
Datum: 18. 07. 2002 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 

 
 
Obèina Šmartno ob Paki - SVET 

 

 
Na podlagi 8. in 59. èlena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. èlena Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni 
vestnik MOV, št. 16/96 za Mestno obèino Velenje ter 
Obèino Šmartno ob Paki in Uradni list Obèine Šoštanj, 
št. 10/96) ter 16. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Ur. vestnik MOV, št. 4-I/99) je Svet Obèine Šmartno ob 
Paki na seji dne 8. 7. 2002 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prispevku za investicijska vlaganja v  
objekte vodooskrbe ter objekte  

odvajanja in èišèenja odpadnih in  
padavinskih voda 

1. èlen 

V prvi alinei 1. èlena Odloka o prispevku za 
investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe 
ter objekte odvajanja in èišèenja odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik MOV, št. 
3/98 za Mestno obèino Velenje in Obèino 
Šmartno ob Paki in Uradni list Obèine Šoštanj, 
št. 1/99 ter Uradni vestnik MOV, št. 9/99) se 
besedilo spremeni tako, da se glasi: 
 
»- za izgradnjo vodooskrbnih objektov in nap-
rav 45,84 SIT + DDV na m3 porabljene vode.« 
 

2. èlen 

Prispevek iz 1. èlena tega odloka se uvede s 1. 
8. 2002 za obdobje do 31. 12. 2009.  

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati  v vsaki obèini osmi 
dan po objavi v njenem uradnem glasilu in se 
zaène uporabljati s 1. 8. 2002.  
 
 
Številka: 324-01-02 
Datum: 8. 7. 2002 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
 
 

Obèinski svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 35. 
in 36. 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, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 
9/01) ter na podlagi 16. èlena  Statuta Obèine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4-
I/99) na 25. seji dne 8. 7. 2002 sprejel 

PROGRAM  
priprave in sprejemanja ureditvenega   

naèrta za center Šmartno ob Paki  
 

I.   SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

(predmet in cilj ureditvenega naèrta) 
 
S tem programom se podrobneje doloèijo: 
− vsebina in obseg potrebnih strokovnih pod-

lag in drugih strokovnih nalog, ki jih je pot-
rebno opraviti v postopku priprave in spre-
jemanja ureditvenega naèrta za center 
Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: UN cen-
ter Šmartno ob Paki ali UN), 

− subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in spre-
jemanju UN, ter naèin njihovega sodelova-
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nja in naloge, ki jih morajo opraviti, 
− roki za posamezne faze priprave in spreje-

manja UN, 
− nosilec strokovnih aktivnosti priprav in 

sprejemanja UN, 
− sredstva, potrebna za pripravo UN. 

2. èlen 

(vsebina in obseg UN) 
 
UN center Šmartno ob Paki se pripravi v tek-
stualni in grafièni obliki tako, da bodo pri tem 
upoštevane vse zahteve:  
− Zakona o urejanju naselij in drugih posegov 

v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 
47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01)  

− Navodila o vsebini posebnih strokovnih 
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih 
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85)  

− Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 1/96)  

− vse zakonodaje in predpisov v zvezi s pros-
torom 

− Odloka o spremembah in dopolnitvah pros-
torskih sestavin dolgoroènega plana obèine 
Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, do-
polnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana 
obèine Velenje za obdobje od leta 1986 - 
1990  za obmoèje obèine Šmartno ob Paki - 
dopolnjen 1997, 1997/1 in 1977/2 (Uradni 
vestnik Mestne obèine Velenje, št. 7/98, 
10/99 in 8/00). 

 
Ureditveno obmoèje UN predstavlja središèni 
prostor naselja Šmartno ob Paki, med reko Pa-
ko na jugozahodni strani, odprtimi kmetijski-
mi površinami na jugovzhodni strani ter zazi-
dano strukturo naselja na severovzhodni in se-
verozahodni strani ureditvenega obmoèja.  
 
Ureditveno obmoèje UN je namenjeno gradnji 
in prenovi objektov, ureditvi površin za potre-
be centralnih dejavnosti in za potrebe izgrad-
nje stanovanjskih enot naselja Šmartno ob Pa-
ki, izgradnji prometnega, komunalnega in 
energetskega omrežja ter ureditvi zelenih po-
vršin.  
 

3. èlen 

(organizacija priprave in sprejemanja UN) 

 
Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbrala Obè i-
na Šmartno ob Paki na podlagi Zakona o jav-
nih naroèilih. Koordinator postopka priprave 
in sprejemanja UN bodo župan obèine Šmart-
no ob Paki ter strokovna služba in obèinska 
komisija, pristojna za prostor. 
Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih ak-
tivnosti: 
− izdela tekstualni in grafièni del UN v skla-

du z zakoni in sprejetim programom pripra-
ve (faze: osnutek, usklajen osnutek in pred-
log UN skupaj z odlokom o UN), 

− pridobi soglasja pristojnih organov, organi-
zacij in skupnosti, 

− sodeluje na organizirani javni obravnavi ter 
v vseh postopkih sprejemanja UN, 

− pripravi strokovno mnenje o zbranih pr i-
pombah, ki bo osnova za odloèanje in spre-
jemanje UN. 

II. STROKOVNE PODLAGE 

4. èlen 

Pri izdelavi UN je potrebno upoštevati veljav-
no prostorsko dokumentacijo (izhodišèa in us-
meritve iz veljavnega obèinskega prostorskega 
plana) ter rešitve, ki jih opredeli Obèina Šmar-
tno ob Paki, iz dosedaj izdelani strokovnih 
podlag za obravnavano obmoèje. 
V UN je potrebno doloèiti merila in pogoje za 
gradnjo in prenovo objektov in naprav, rešitve 
za varstvo naravnega, bivalnega in delovnega 
okolja, ureditve centra naselja Šmartno ob Pa-
ki z ukrepi za varovanje arhitekturno krajin-
skih znaèilnosti obravnavanega prostora, ukre-
pe za varstvo kulturne dedišèine, pogoje za 
komunalno urejanje obmoèja, doloèitev grad-
benih parcel.  

III.    SOGLASJEDAJALCI     

5. èlen 

(postopek priprave soglasij) 
 
V postopku priprave UN mora nosilec stroko-
vnih aktivnosti pridobiti pogoje in soglasja 
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pristojnih organov in organizacij. 
 
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo 
svoje pogoje v fazi izdelave osnutka UN. So-
glasjedajalci podajo svoja soglasja k predlogu 
UN (osnutek UN, ki je usklajen s stališèi žu-
pana do pripomb in predlogov iz javne razgr-
nitve). 

6. èlen 

(soglasjedajalci)  
 
Organi in organizacije, ki sodelujejo v pripravi 
UN center Šmartno ob Paki so: 
− RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat 

RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesreèami, OE Celje, Izpostava Velenje, 

− RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni in-
špektorat RS, OE Dravograd, Izpostava Ve-
lenje, 

− MOP, Agencija RS za okolje, Sektor za vo-
dno gospodarstvo, Obmoèna pisarna Celje, 

− Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
− Zavod za varstvo naravne in kulturne dediš-

èine v Celju, 
− Direkcija za RS ceste, Izpostava Celje, 
− Komunalno podjetje Velenje, 
− Elektro Celje p.o.  
− Telekom Slovenije, PE Celje . 
 
Èe se v postopku priprave UN ugotovi, da je 
potrebno pridobiti predhodne pogoje in sogla-
sje organov, ki niso našteti v prejšnjem odsta-
vku, se njihovi pogoji in soglasja pridobijo po-
stopku.  
 
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh od prejema 
vloge in dokumentacije za pridobitev pogojev 
posredovati svoje pogoje pismeno, sicer se 
šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sode-
lovanje in soglasje k predlogu UN ni potrebno.  

IV.     TERMINSKI PLAN                       

7. èlen 

Postopek priprave in sprejemanja UN bo pote-
kal po naslednjem terminskem planu: 

− osnutek UN se dostavi strokovni službi Ob-
èine Šmartno ob Paki po pridobitvi in us-
kladitvi s pogoji soglajedajalcev; 

− župan Obèine Šmartno ob Paki sprejme 
sklep o enomeseèni javni razgrnitvi osnutka 
UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v 
Uradnem glasilu; 

− javna razgrnitev osnutka UN se izvede na 
sedežu Obèine Šmartno ob Paki in traja tri-
deset dni po dnevu objave sklepa o javni 
razgrnitvi iz prejšnje alineje; 

− javna razprava o osnutku UN se izvede na 
sedežu Obèine Šmartno ob Paki v èasu tra-
janja javne razgrnitve; 

− obèani, organi in organizacije, skupnosti ter 
drugi zainteresirani oziroma prizadeti so 
obvešèeni o javni razgrnitvi na krajevno 
obièajen naèin; svoje pisne pripombe lahko 
podajo v èasu trajanja javne razgrnitve os-
nutka UN; 

− Obèinski svet zavzame stališèe do pripomb 
in predlogov podanih v èasu trajanja javne 
razgrnitve, na podlagi poroèila obèinske 
strokovne službe, ki predhodno obravnava 
pripombe in predloge; 

− Obèinski svet naloži strokovni službi 
(izvajalec), da v roku trideset dni po spreje-
tju stališèa do pripomb in predlogov iz prej-
šnje alineje, poskrbi za pripravo usklajene-
ga predloga UN oziroma dopolnitev in pop-
ravkov tistih njegovih sestavin, na katere so 
se nanašale utemeljene pripombe in predlo-
gi, ter pridobi soglasja k predlogu UN od 
tistih soglasjedajalcev, ki so podali svoje 
pogoje za izdelavo osnutka UN;  

− župan obèine Šmartno ob Paki posreduje 
usklajen predlog UN Obèinskemu svetu 
Obèine Šmartno ob Paki, da o njem razpra-
vlja in ga sprejeme. 

 

V. KONÈNE DOLOÈBE 

8. èlen 

Finanèna sredstva za pripravo in sprejemanje 
UN zagotovi Obèina Šmartno ob Paki iz pro-
raèuna. 

9. èlen 

Ta program priprave in sprejemanja UN za 
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center Šmartno ob Paki zaène veljati, ko ga 
sprejme Obèinski svet Obèine Šmartno ob Pa-
ki.  
      
Številka: 003-03-01/02 
Datum: 8. 7. 2002 
 
 

Župan obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  
 
                                         
Obèinski svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi Za-
kona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 
18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01) ter na podlagi 
16. èlena  Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Uradni vest-
nik Mestne obèine Velenje, št. 4-I/99) na 25. seji dne 8. 
7. 2002 sprejel 

PROGRAM  
priprave sprememb in dopolnitev  

prostorskih sestavin dolgoroènega plana 
Obèine Velenje za obdobje 1986 - 2000, 
dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega 

plana Obèine Velenje za obdobje  
1986 - 1990 za obmoèje Obèine Šmartno 

ob Paki - dopolnjen 2003 

 

 

I.  PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN 
     DOPOLNITEV                   

1. èlen 

S tem programom se podrobneje doloèijo: 
− vsebina in obseg potrebnih strokovnih pod-

lag in drugih strokovnih nalog, ki jih je pot-
rebno opraviti v postopku priprave in spre-
jemanja Sprememb in dopolnitev Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoroènega plana obèine Velenje 
za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 
1988 in 1990 ter družbenega plana obèine 
Velenje za obdobje od leta 1986 - 1990  za 

obmoèje obèine Šmartno ob Paki - dopol-
njen 1997, 1997/1 in 1977/2 (Uradni vest-
nik Mestne obèine Velenje, št. 7/98, 10/99 
in 8/00) - v nadaljevanju besedila: obèinski 
prostorski plan v letu 2003; 

− subjekti, ki sodelujejo pri pripravi obèin-
skega prostorskega plana v letu 2003 in na-
èin njihovega sodelovanja oziroma naloge 
in obveznosti, ki jih morajo pri tem opravi-
ti;  

− roki za posamezne faze priprave obèinske-
ga prostorskega plana v letu 2003 ter vir 
sredstev, potrebnih za njihovo pripravo; 

− nosilci strokovnih aktivnosti priprave ob-
èinskega prostorskega plana v letu 2003, 

− ter sestavine obèinskega prostorskega pla-
na, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.  

 
 

II.  VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN 
      DOPOLNITEV                  

2. èlen 

Obèinski prostorski plan v letu 2003 se v vse-
binskem smislu pripravi tako, da se pri izdela-
vi upošteva Zakon o planiranju in urejanju 
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list 
RS, št. 48/90 in 85/00, v nadaljevanju ZPUPr) 
ter Navodilo o vsebini in metodologiji izdela-
ve prostorskih strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov obèin (Uradni list 
SRS, št. 20/85, v nadaljevanju NPA) ter tako, 
da bodo sestavine tekstualnega in kartograf-
skega dela razdeljene na naslednje sklope: 
− ZASNOVE ORGANIZACIJE DEJAVNOS-

TI V PROSTORU Z USMERJANJEM PO-
SELITVE PREDVSEM V UREDITVENA 
OBMOÈJA NASELIJ (omrežje naselij; raz-
poreditev stanovanj, razporeditev družbe-
nih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti; raz-
poreditev proizvodnih dejavnosti; infrastru-
kturno omrežje in povezave ter vodnogos-
podarske ureditve).  

− ZASNOVE NAMENSKE RABE PROSTO-
RA (obmoèja kmetijskih zemljišè, gozdov, 
za raziskovanje in pridobivanje rudnin, vo-
da, obmoèja in objekti varovanja naravnih 
vrednot in kulturne dedišèine, ureditvena 
obmoèja naselij, druge površine znotraj 
ureditvenih obmoèij naselij, obmoèja veèjih 
infrastrukturnih objektov in drugih ureditev 
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(zunaj ureditvenih obmoèij naselij), obmoè-
ja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna 
in ogrožena obmoèja (obmoèja obveznih 
sanacij). 

− URBANISTIÈNE ZASNOVE NASELJA 
ŠMARTNO OB PAKI - programske usme-
ritve. 

− PODROBNEJŠA DOLOÈITEV PROS-
TORSKE ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI 
IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA 
OBMOÈJIH, KJER JE PREDVIDENA 
KOMPLEKSNA GRADNJA, PRENOVA 
IN DRUGI ZAHTEVNEJŠI POSEGI 
(Upošteva se ZPUPr ter  NPA v povezavi z 
doloèili Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 32/93). 

− OBVEZNA IZHODIŠÈA REPUBLIŠKE-
GA IN OBÈINSKEGA DOLGOROÈNE-
GA PLANA (obvezna izhodišèa državnega 
dolgoroènega plana in obvezna izhodišèa 
obèinskega dolgoroènega plana). 

− OPREDELITVE ZA URESNIÈEVANJE 
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGORO-
ÈNEGA PLANA (naèini nadaljnjega ureja-
nja posameznih obmoèij s prostorskimi iz-
vedbenimi akti; merila za ugotavljanje od-
stopanj od sprejetega dolgoroènega plana, 
ki narekujejo postopek spremembe plana; 
skupne naloge s sosednjimi obèinami). 

− ELABORAT ZA SPREMEMBE V I. OB-
MOÈJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠÈ NA 
OBMOÈJIH, KJER JE TO NUJNO POT-
REBNO 

− ELABORAT ZA PODROÈJE POSELIT-
VE. 

 
V obèinskem prostorskem planu v letu 2003 se 
bodo upoštevale na osnovi posebnih strokov-
nih podlag utemeljene pobude in predlogi ob-
èanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in 
organizacij za izvzem iz varovanih najboljših 
kmetijskih zemljišè za namene stavbnih zem-
ljišè in za doloèitev stavbnih zemljišè na neza-
zidljivih obmoèjih obèine Šmartno ob Paki.  
 
Grafièni prikazi obèinskega prostorskega pla-
na v letu 2003 se pripravijo s smiselnim upoš-
tevanjem doloèil NPA.  

 

 

 

III.   ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPRE-
        MEMB IN DOPOLNITEV          

3. èlen 

1. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih pod-
lag in drugih strokovnih nalog obèinskega 
prostorskega plana v letu 2003 se doloèi na 
podlagi Zakona o javnih naroèilih. 

2. Koordinator postopka priprave in sprejema-
nja obèinskega prostorskega plana v letu 
2003 bodo župan obèine Šmartno ob Paki 
ter strokovna služba in obèinska komisija, 
pristojna za prostor. 

 

IV.    SODELUJOÈI V PRIPRAVI SPRE-
        MEMB IN DOPOLNITEV               

4. èlen 

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri prip-
ravi obèinskega prostorskega plana v letu 
2003 so: 
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva: 

− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Podroèje kmetijstva  

− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Sektor za gozdarstvo 

− Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje  
(2) Za zasnove vodnega gospodarstva: 

− MOP, Agencija RS za okolje, Sektor za 
vodno gospodarstvo, Obmoèna pisarna 
Celje  

− Komunalno podjetje Velenje  
− Vaški odbori 

(3) Za zasnovo rudnin: 
−  MOP, Uprava za rudarstvo 
− Gradis Kamnolom Podgora 
− Vegrad Velenje  

(4.a)  Za zasnovo naravnih vrednot (naravne   
          dedišèine) 

− MOP, Agencija RS za okolje; sektor 
varstva narave  

− Zavod RS za varstvo narave, OE Celje  
(4.b)  Za zasnovo kulturne dedišèine: 

− RS, Ministrstvo za kulturo, Uprava RS 
za kulturno dedišèino 

− Zavod za varstvo naravne in kulturne 
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dedišèine v Celju 
(5)  Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju: 

−  Planinsko društvo Šmartno ob Paki  
−  Turistièno društvo Šmartno ob Paki  
−  Vaški odbori  in športna društva  

(6)   Za zasnovo sanacij in varstvo okolja  
− MOP, Agencija RS za okolje, Sektor za 

varstvo okolja  
− Komunalno podjetje Velenje  

(7) Za zasnovo naselij in obmoèij za poselitev: 
−  MOP, Urad za prostorsko planiranje  

(8) Za zasnovo prometnega omrežja: 
−  RS, Ministrstvo za promet, Urad za ces-

te, Urad za železnice, Urad za letalstvo 
− Družba RS za ceste d.o.o.  
−  Direkcija RS za železniški promet 
− Uprava RS za civilno letalstvo 

(9) Za zasnovo omrežja zvez: 
−  Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje  
−  Telekom Slovenije p.o., PE Celje   

(10) Za zasnovo energetskega omrežja: 
−  MOP, Urad za energetiko 
− ELES - Elektro Slovenija p.o. , javno 

podjetje za prenos elektriène energije  
−  Elektro Celje, PE Šempeter  

(11) Za zasnovo obmoèij za obrambo in zašèi -
        to: 

−  RS, Ministrstvo za obrambo Urad za ob-
rambne zadeve, Sektor za civilno ob-
rambo 

(12) Za zasnovo s podroèja blagovnih rezerv: 
−  RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Podro-

èje notranjega trga  
 
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka 
doloèijo pred zaèetkom priprave obèinskega 
prostorskega plana v letu 2003 pogoje, ki jih 
mora pripravljavec upoštevati pri njihovi prip-
ravi.  
 
Èe se v postopku priprave obèinskega prostor-
skega plana v letu 2003 ugotovi, da je potreb-
no pridobiti predhodne pogoje in soglasje or-
ganov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se 
njihovi pogoji in soglasja pridobijo postopku.  

Soglasjedajalci morajo v 30 dneh od prejema 
vloge in dokumentacije za pridobitev pogojev 
za izdelavo obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003 posredovati svoje pogoje pismeno, 
sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njiho-
vo sodelovanje in soglasje k osnutku obèin-
skega prostorskega plana v letu 2003 ni potre-
bno.  
 
Èe soglasjedajalci v 30 dneh od prejema vloge 
in dokumentacije za pridobitev mnenja k  os-
nutku obèinskega prostorskega plana v letu 
2003 ne podajo svojega mnenja, se šteje, da je 
bilo dano pozitivno mnenje oziroma, da je os-
nutek obèinskega prostorskega plana v letu 
2003 usklajen z njihovimi pogoji.  

 

V. TERMINSKI PLAN 

5. èlen 

1. Sprejem sklepa o zaèetku postopka priprave 
obèinskega prostorskega plana v letu 2003 
predvidoma 8. 7. 2002. S sprejetjem pro-
grama priprave obèinskega prostorskega 
plana v letu 2003 se priène s pripravo stro-
kovnih podlag za obèinski prostorski plan v 
letu 2003 

2. Poziv obèanom, da podajo pubude - vloge 
za posege v prostor (za prekategorizacijo 
kmetijskih zemljišè). Konèni rok za spreje-
manje pobud je doloèen z datumom 31. 10. 
2002. Pobude - vloge, ki bodo prispele na 
naslov Obèine Šmartno ob Paki po tem da-
tumu, se bodo obravnavale pri prvi nasle d-
nji izdelavi sprememb in dopolnitev obèin-
skega prostorskega plana obèine Šmartno 
ob Paki.  

3. Osnutek obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003 se izdela predvidoma do 28. 2. 
2003; koordinatorji postopka priprave ob-
èinskega prostorskega plana v letu 2003 op-
ravijo predhodno obravnavo osnutka pred-
vidoma 14. 3. 2003; delovni osnutek za se-
jo obèinskega Sveta se pripravi v roku ene-
ga tedna po opravljeni predhodni obravnavi 
(predvidoma 21. 3. 2003). 

4. Obèinski svet obèine Šmartno ob Paki  
sprejme sklep o enomeseèni javni razgrnit-
vi osnutka obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003 v roku štirinajst dni po prejemu 
gradiva iz prejšnje tè. 4 (predvidoma 7. 4. 
2003); sklep o javni razgrnitvi se objavi v 
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Uradnem glasilu. 
5. Javna razgrnitev osnutka obèinskega pros-

torskega plana v letu 2002 se izvede na se-
dežu Obèine Šmartno ob Paki za trideset 
dni po dnevu objave sklepa o javni razgrni-
tvi iz prejšnje tè. 5 in se zakljuèi predvido-
ma 22. 5. 2003.  

6. Javna razprava o osnutku obèinskega pros-
torskega plana v letu 2003 se izvede na se-
dežu Obèine Šmartno ob Paki v èasu traja n-
ja javne razgrnitve (predvidoma 14. 5. 
2003). 

7. Obèani, organi in organizacije ter drugi za-
interesirani oziroma prizadeti lahko podajo 
svoje pisne pripombe v èasu trajanja javne 
razgrnitve osnutka obèinskega prostorskega 
plana v letu 2003.  

8. Obèinski svet zavzame (predvidoma 20. 6. 
2003) stališèe do pripomb in predlogov po-
danih v èasu trajanja javne razgrnitve, na 
podlagi poroèila obèinske strokovne službe, 
ki predhodno obravnava pripombe in pred-
loge. 

9. Obèinski svet naloži strokovni službi 
(izvajalec), da v roku trideset dni po spreje-
tju stališèa do pripomb in predlogov iz prej-
šnje toèke, poskrbi za pripravo usklajenega 
osnutka obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003 oziroma za dopolnitev in poprav-
kov tistih njegovih sestavin, na katere so se 
nanašale utemeljene pripombe in predlogi.  

10.Obèinske strokovne službe skupaj z izdelo-
valcem pridobijo mnenja o usklajenosti os-
nutka obèinskega prostorskega plana v letu 
2003 z obveznimi izhodišèi državnega pro-
storskega plana od pristojnih ministrstev v 
roku 45 dni po konèani izdelavi usklajene-
ga osnutka obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003.  

11.Župan obèine Šmartno ob Paki posreduje 
usklajen osnutek obèinskega prostorskega 
plana v letu 2003 (predvidoma 1. 9. 2003) 
na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad 
RS za prostorsko planiranje, z vlogo za pr i-
dobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti ob-
èinskega prostorskega plana v letu 2003 z 
obveznimi izhodišèi državnih prostorskih 
planskih aktov.  

12.Po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti 
obèinskega prostorskega plana v letu 2003 
z obveznimi izhodišèi državnih prostorskih 
planskih aktov oziroma po poteku roka 45 

dni od dneva oddaje vloge iz 12. tè., posre-
duje župan obèine Šmartno ob Paki predlog 
obèinskega prostorskega plana v letu 2003 
na Obèinski svet Obèine Šmartno ob Paki, 
da o njem razpravlja in ga sprejeme z odlo-
kom v enofaznem (skrajšanem) postopku 
(predvidoma 20. 10. 2003). 

 

VI. SREDSTVA                                                

6. èlen 

Za pripravo obèinskega prostorskega plana v 
letu 2003, za pripravo strokovnih podlag in 
drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in 
druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo 
iz proraèuna obèine Šmartno ob Paki. Za prip-
ravo elaborata o izjemnih posegih se zagotovi 
del sredstev s plaèilom posameznih obèanov 
(v višini 52.000 SIT za posamezni poseg), ki 
so podali pobude - vloge za poseg.  
 

VII. KONÈNA DOLOÈBA                            

7. èlen 

Ta program priprave in sprejemanja obèinske-
ga prostorskega plana v letu 2003 zaène velja-
ti, ko ga sprejme Obèinski svet Obèine Šmart-
no ob Paki. 
      
Številka: 003-03-02/02 
Datum: 8. 7. 2002 
 
 

Župan obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 

                                         
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 27. èlena 
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Tarifnega pravilnika o ravnanju in odlaganju komunalnih 
odpadkov na obmoèju Obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje. št. 4/2002), in 4. Èlena Uredbe o 
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni Ust 
RS št.41/2002) m 16. èlena Statuta Obèine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV. št 4-1/99) na svoji 25. seji 
dne 8.julija 2002 sprejel 

SKLEP 
o doloèitvi cene izvajanja gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki 

I.  

Povišajo se cene izvajanja gospodarskih ja v-
nih služb RAVNANJE s komunalnimi odpadki 
na obmoèju Obèine Šmartno ob Paki za gos-
podinjstva v individualnih hišah, javne zavode 
in manjše gospodarske družbe za 4,22 %. 
Ostale cene (gospodinjstva v veèstanovanjskih 
hišah, ekološke vreèke) se ne poveèajo. 

 

1. Gospodinjstva v individualnih hišah, jav-
     ni zavodi, manjše gospodarske družbe  
Cena za izvajanje gospodarskih javnih služb 
RAVNANJE s komunalnimi odpadki znašajo: 
  
− cena za RAVNANJE s  
     komunalnimi odpadki        3.688,58 SIT/m3 

− cena za zbiranje in odvoz  
     komunalnih odpadkov       3.153,76 SIT/m3 
− cena za odlaganje preostankov  

     komuna lnih odpadkov           534,83 SIT/m3 

 
V navedenih cenah m vkljuèena republiška ta-
ksa na odložene odpadke v višini 687,45 SIT/
m3.   
V navedenih cenah ni vkljuèen DDV v višini 
8,5%. 
 

Cena, preraèunana na eno praznjenje posode 
je razvidna iz spodnje preglednice 
           
 

 
 
 

 
2. Cena v gospodinjstvih v veèstanovanjskih 
     hišah: izraèun na oskrbljeno osebo 
 
Cene v gospodinjstvih v veè stanovanjskih hi-
šah se ne poveèajo in znašajo po vrsti storit-
ve: 

V navedenih cenah ni vkljuèena republiška taksa 
na odložene odpadke v višini 75,62 SIT/osebo.  
V navedenih cenah  ni vkljuèen DDV v višini 
8,5%. 

 

3. Cena ekološke vreèke 
Cena ekološke vreèke se ne poveèa in znaša: 

 

 

Obraèunska 
enota  

VOLUMEN 
POSODE  

 

CENA RAV-
NANJA Z 

ODPADKI 
SIT/enoto vol. 

 

CENA ODLA-
GANJA 

 SJT/enoto 
vol. 

 

CENA ZBI-
RANJA IN  

ODVOZA 
SIT/enoto vol.

 
a 

 

120 1 

 

442,63 SIT 

 

64,18 SIT 

 

378,45 SIT 

 
b 

 

240 1 

 

885,26 SIT 

 

128,36 SIT 

 

756,90 SIT 

 
c 

 

700 1 

 

2.582,00 SIT 

 

374,38 SIT 

 

2.207,62 SIT 

 
d 

 

900 1 

 

3.319,72 SIT 

 

481,34 SIT 

 

2.838,38 SIT 

 
e 

 

1100 1 

 

4.057,44 SIT 

 

588,31 SIT 

 

3.469,13 SIT 

 

 

 

Obraèunska 
enota 

 

CENA RAV-
NANJA  

Z ODPADKI  

SIT/enoto vol. 

 

CENA ODLA-
GANJA  

SIT/enoto vol. 

 

CENA ZBI-
RANJA IN 
ODVOZA  

SIT/enoto vol. 

 

a 

 

oskrbljena 
oseba 

300,62 SIT 

 

41,73 SIT 

 

258,89 SIT 

 

 

 

Obraèunska 
enota  

 

CENA RAV-
NANJA Z OD-

PADKI  

SIT/enoto vol. 

 

CENA ODLA-
GANJA  

SIT/enoto vol. 

 

CENA ZBIRA-
NJA IN ODVO-

ZA  

SIT/enoto vol.

 
a 

 

ekološka 
vreèka  

371,13 SIT 

 

51,48 SIT 

 

319.65 SIT 
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V navedenih cenah ni vkljuèena republiška ta-
ksa na odložene odpadke v višini 687,45 SlT/
m3.   
V navedenih cenah ni vkljuèen DDV v višini 
8,5 %. 

II.  

Sklep zaène veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje, cene pa 
se priènejo uporabljati skladno s 4. èlenom 
Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih 
storitev (Uradni list RS št.41/2002). 

 
Številka: 403-01-03/02  
Datum:  8.julij 2002 
 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
 
Na podlagi Zakona o financiranju obèin (Ur. list RS, št. 
80/94) in Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4-I/99) je Svet Obèine Šmart-
no ob Paki na 25. seji, dne 8. 7. 2002, sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proraèunu Obèine Šmartno ob Paki za 

leto 2002 

1. èlen 

V Odloku o proraèunu Obèine Šmartno ob Pa-
ki za leto 2002 (Ur. vestnik Mestne obèine 
Velenje, št. 3/2002) se 1. odstavek 1. èlena 
spremeni tako, da se glasi: 
 
"Predvideni prihodki proraèuna Obèine Šmart-
no ob Paki za leto 2002 znašajo  
27.996.000,00 SIT." 
 

 

2. èlen 

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in od-
hodkov proraèuna je sestavni del tega odloka. 

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati z dnem objave v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje, uporab-
lja pa se od 1.1.2002 dalje. 
 
 
Številka: 403-01-02/02 
Datum: 8. 7. 2002 
 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 

 

 


