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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 27. in 34. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št.110/02,8/03) in 37. člena statuta
Mestne občine Velenje (Ur. Vestnik MOV št 4/99, 6/01 in 14/03) dne 5. 7. 2004
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

za izdelavo sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Selo
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev zazidanega načrta Selo (v nadaljevanju ZN),
- predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ter
okvirno območje sprememb in dopolnitev znotraj veljavnega
ZN,
- nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri
pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
- seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane
predvidene prostorske ureditve,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roki za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN,
- obveznosti v zvezi s financiranjem.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
Glavni razlog za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidanega
načrta Selo je izkazan interes lastnikov znotraj območja
veljavnega ZN. Pobudnik za izdelavo ZN je Mestna občina
Velenje, ki želi uresničiti veljavni ZN. Ker mora v ta namen
odkupiti del zemljišč, želi upoštevati želje lastnikov po manjši
spremembi dela območja zazidave.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega
akta
so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000,
sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Velenje za
obdobje 1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih
aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje
(dopolnjen 1999), odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 7/2001.
Okvirno območje obravnave in programska izhodišča
sprememb in dopolnitev ZN
3. člen
Območje veljavnega ZN zajema travnik med cesto v Selo, cesto
na Konovo in obstoječo pozidavo v Selu. Območje sprememb
in dopolnitev je območje na skrajnem severozahodnem robu
predvidene pozidave, v veljavnem ZN imenovano VH6 – vrstne
hiše na pobočju.
Namen izdelave S spremembami in dopolnitvami ZN se
spremeni samo struktura pozidave: namesto vrstnih hiš je na
območju VH6 predvideti prostostoječe stanovanjske hiše.
4.člen
ZN se pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega
dela v vsebinskem smislu skladne z Zakonom o urejanju
prostora (Uradni list RS št. 110/2002 in 8/2003), Zakonom o
graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002), Navodilom o
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vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), Zakonom o varstvu
okolja (Uradni list RS št. 32/93, in 1/96), Zakonom o vodah
(Uradni list RS št. 67/2002), Zakonom o javnih cestah ( Ur.list
RS št.29/97), Zakonom o varnosti cestnega prometa ( Ur.list RS
št.30/98), ter drugimi področnimi predpisi. Prav tako morajo biti
skladne s predpisi, sprejetimi na občinskem nivoju (Odlokom o
občinskih cestah, Odlokom o odlaganju odpadkov, Odlokom o
oskrbi s pitno vodo… ).
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
5.člen
Pri pripravi ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
Pripravljavec in koordinator – Mestna občina Velenje.
Pobudniki – lastniki zemljišč.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in pogoje za
načrtovanje skladno z 31.členom Zakona o urejanju prostora v
roku 30 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z
istim členom istega zakona v roku 30 dni po prejemu predloga
prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in
mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora so:
- Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Območna enota Slovenj Gradec
- Komunalno podjetje Velenje,
- Telekom Slovenije, PE Celje, Celje,
- Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
- Ministrstvo za zdravje RS, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Dravograd, Izpostava Velenje,
- KRS Velenje,
- Mestna občina Velenje.
Kolikor se v postopku priprave ZN ugotovi, da je treba pridobiti
smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe v tem postopku.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve.
6.člen
Kot strokovna podlaga se uporabijo posebne strokovne podlage
veljavnega akta in veljavni akt (ZN Selo). Morebitne dodatne
strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom
priprave ureditvenega načrta.
Pri izdelavi strokovnih podlag in odloka o UN center je potrebno
upoštevati:
- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, sprememb in
dopolnitev družbenega plana občine Velenje za obdobje
1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih aktov dela
občine Žalec za območje Mestne občine Velenje (dopolnjen
1999), odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje, št. 7/2001.
- ZN Selo, odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje, št. 1/2003.
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ZN se v vsebinskem smislu pripravi skladno z določili veljavne
prostorske zakonodaje.
Način pridobitve strokovnih in geodetskih podlag
7. člen
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje
izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za
pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb
130 čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02).
Geodetske podlage za načrtovane rešitve priskrbi naročnik.
Stroški priprave ZN
8. člen
Stroški priprave, izdelave in sprejema odloka o ZN Selo,
spremembe in dopolnitve bremenijo proračun Mestne občine
Velenje.
Naročnik izbere izdelovalca skladno s postopkom, določenim v
Zakonu o javnih naročilih.
Postopek in roki za pripravo in sprejem ZN
9. člen
Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS št.110/02,8/03) se lahko vodi skrajšanj postopek, ker
se spremembe in dopolnitve veljavnega akta ne nanašajo
na spremembe podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo
dejavnosti osnovne namenske rabe.
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
- Izdelava strokovnih podlag – julij 2004.
- Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in izdelava
predloga – avgust 2004.
- Javna razgrnitev in javna razprava – avgust - september
2004.
- Izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj –
september 2004.
- Sprejem predloga na občinskem svetu – oktober 2004.
10. člen
Program priprave odloka o ZN Selo, spremembe in dopolnitve
začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje
Številka: 350-03-0006/2002
Datum: 5.7. 2004
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Občina Šmartno ob Paki - ŽUPAN

Na podlagi 121. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1-99)

OBJAVLJAM

naslednje akte Občine Šmartno ob Paki
1. Odlok o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob Paki
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000,
dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje
za obdobje 1986-1990 za območje občine Šmartno ob Paki
- dopolnjen 2002
3. Odlok o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v občini
Šmartno ob Paki
4. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Gorenje
5. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Šmartno ob Paki
6. Sklep o prodaji nepremičnin v k.o. Šmartno ob Paki
7. Sklep o določitvi cene izvajanja gospodarske javne službe
ravnanje s komunalnimi odpadki
8. Tarifni pravilnik o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov
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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 17., 23. in 175. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4I/99) na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel

ODLOK

O LOKACIJSKEM NAČRTU
ZA CENTER ŠMARTNO OB PAKI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za center Šmartno
ob Paki, ki ga je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar
d.o.o. Velenje, pod št. projekta 516/03 z datumom april 2004
(v nadaljevanju besedila: LN) in ki je sestavni del tega odloka,
z naslednjo vsebino:
Tekstualni del:
- splošni del;
- smernice in mnenja k LN;
- obrazložitev LN.
Grafični del:
- izrez iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šmartno
ob Paki - Urbanistična zasnova naselja Šmartno ob Paki;
- inventarizacije: obstoječe stanje, parcele, lastništvo, objekti
ter komunalni vodi in naprave;
- arhitektonska ureditvena situacija;
- karakteristični prerezi;
- kotirana situacija z elementi za zakoličbo;
- situacija komunalnih vodov in naprav;
- situacija zasaditve;
- pregled površin – pripadajoče objektom in javne površine;
- parcelacija - prikaz gradbenih parcel in etapnost izvajanja
LN.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA LN
2. člen
Ureditveno območje LN predstavlja središčni prostor naselja
Šmartno ob Paki, med reko Pako na jugozahodni strani,
odprtimi kmetijskimi površinami na jugovzhodni strani ter
zazidano strukturo naselja na severovzhodni in severozahodni
strani ureditvenega območja.
Ureditveno območje LN – center Šmartno ob Paki vključuje
26 parcel v katastrski občini Šmartno ob Paki: 64/3, 70, 72/3,
72/4, 72/5, 72/6, 72/11, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9,
81/33, 81/34, 81/35, 81/51, 81/53, 81/62, 81/63, 81/64, 81/65,
81/67, 755/2, 755/3-del.
V kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene spremembe
parcelnih mej, se smiselno uporabljajo nove parcelne številke.
3. člen
Meja ureditvenega območja LN poteka od izhodiščne točke T,
ki jo predstavlja južni vogal parcele št. 81/35, gre ob njenem
jugozahodnem robu vzporedno z reko Pako v smeri urinega
kazalca naprej po jugozahodnih robovih sosednjih parcel št.
81/34 in 81/33, pri mostu prečka cesto za Slatine – parcela
št. 755/2, nadaljuje po jugozahodnem robu parcele št. 81/51,
se prelomi na severozahodni rob parcele št. 64/3 in naprej
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severozahodno ob parceli št. 81/4, prečka glavno cesto Šoštanj
– Letuš, ki jo predstavlja parcela št. 755/3, se pravokotno
prelomi ter poteka po njenem severovzhodnem robu v dolžini
cca 183m, ko zopet prečka glavno cesto in se usmeri proti
izhodiščni točki ob jugovzhodnih robovih parcel št. 72/3, 81/67,
81/9 in se izteče ob parceli št. 81/35 v točki T. Vse omenjene
parcele so v k.o. Šmartno ob Paki.
Meja ureditvenega območja sprememb LN je razvidna iz
grafičnih prilog v projektu iz 1. člena tega odloka.
Ureditveno območje LN znotraj opisane meje meri 2, 32ha.
III. USKLAJENOST LN S PROSTORSKIMI PLANSKIMI
AKTI OBČINE
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka je v Odloku o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000,
dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje
za obdobje od leta 1986 - 1990 za območje občine Šmartno
ob Paki - dopolnjen 1997, 1997/1 in 1977/2 (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/98, 10/99 in 8/00) sestavni del
ureditvenega območja Urbanističnih zasnov naselja Šmartno
ob Paki kot del območja urejanja z oznako C3.
Za območje urejanja C3 je določena pretežna namembnost za
centralne (oskrbne in storitvene) dejavnosti naselja Šmartno
ob Paki; kot način urejanja prostora je opredeljena obveznost
izdelave prostorskega ureditvenega načrta.
Predvidene rešitve znotraj ureditvenega območja LN za
ureditveno območje iz 3. člena tega odloka so usklajene s
planskimi izhodišči iz prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Šmartno ob Paki iz 1. odstavka tega člena.
IV. NAMEMBNOST UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje LN je namenjeno gradnji in ureditvi
površin za potrebe centralnih dejavnosti ter za potrebe
izgradnje stanovanjskih enot naselja Šmartno ob Paki.
Obstoječi in predvideni objekti so v celoti ali v svojih delih
namenjeni predvsem oskrbnim in storitvenim dejavnostim ter
za stanovanja, z upoštevanjem ostalih pogojev tega odloka.
Za spremembo namembnosti v obstoječih objektih je potrebno
v postopku pridobivanja dovoljenj predhodno pridobiti soglasje
Občine Šmartno ob Paki.
V. PROSTORSKA ORGANIZACIJA UREDITVENEGA
OBMOČJA
6. člen
LN center Šmartno ob Paki določa naslednje ureditve:
a/ Prometne ureditve: Skladno z določili 16. člena tega
odloka
b/ Posegi na obstoječih objektih:
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Za objekte (4), (6), (7) in (8) velja dodatno možnost nadomestne
gradnje v okviru določenih gradbenih parcel s pogojem, da se
nadomestna objekta (4) in (6) odmakneta od glavne ceste (a
– a) ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Za objekta (3) in (9), ki se nahajata v 15-metrskem varovalnem
pasu Pake, je dolgoročno predvidena možnost odstranitve
oziroma nadomestne gradnje na drugi lokaciji izven območja
poplavnih voda. Gradnja prizidkov k tema objektoma ni
dovoljena skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št.
67/02).
c/ Objekti, ki so predvideni za odstranitev:
Za realizacijo LN je predvidena odstranitev objektov: 5 (trgovina
in stanovanje), 10 (transformatorska postaja) ter 7 in 8 (lopa).
Za obe lopi (7 in 8) je začasno dovoljeno investicijsko
vzdrževanje, dolgoročno pa je predvidena odstranitev.
č/ Nadomestni objekti:
Nadomestna gradnja je dovoljena le za objekta 4 in 6. V primeru,
da za objekt 6 ne bo izkoriščena možnost nadomestne gradnje,
se lahko zgradi nadomestni pomožni objekt (namesto objektov
7 in 8) ob JV meji gradbene parcele skladno s Pravilnikom
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja,
pod pogoji 19. in 20. člena (Uradni list RS, št. 114/03) ter
pridobljenim predhodnim soglasjem Občine Šmartno ob Paki.
d/ Novi predvideni objekti:
Predvidena je gradnja trgovskega centra (A), gradnja dveh
enakih 14-stanovanjskih blokov (B1 in B2) ter nadomestna
transformatorska postaja (TP).
e/ Druge ureditve:
Predvidena je sanacija spominskega parka z obema obstoječima
spomenikoma (11) in (11a), z obnovo tlakovanih površin in
dopolnilno zazelenitvijo po odstranitvi transformatorske postaje
(10). Predvidene so tudi ureditve vseh ostalih travnatih površin
v območju LN, na osnovi projekta zasaditve.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
UREJANJE OBMOČJA
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja
7. člen
Urbanistična zasnova ureditvenega območja LN upošteva
dolgoročna izhodišča za urejanje prometa v naselju Šmartno
ob Paki oziroma možnost za nadaljevanje izgradnje »šaleške
magistrale« v koridorju ob Paki ter ohranjanje prometa skozi
center Šmartnega ob Paki po cesti Gorenje  Letuš. Zasnova
novih objektov se v svoji razmestitvi podreja obstoječi
gručasti razpostavitvi objektov, pri oblikovanju pa se navezuje
na arhitekturo značilnih starejših objektov. Orientiranost
večstanovanjskih objektov zagotavlja približno enakovredne
pogoje vsem stanovanjskim enotam, hkrati pa je omogočena
odprtost prostora od centra naselja proti zazelenjenemu
obvodnemu prostoru ob reki Paki. Zasnova ureditve prostora
upošteva možnost za etapno izvajanje LN.

Za vse obstoječe objekte, razen za objekte, ki so predvideni
za odstranitev, velja možnost investicijskih vzdrževalnih del in
rekonstrukcije.
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Splošni pogoji za arhitektonsko oblikovanje na obstoječih objektih
8.člen
Na obstoječih objektih so dovoljeni naslednji posegi:
- investicijska vzdrževalna dela;
- izvajanje rekonstrukcij;
- dozidave, če jih dopušča velikost parcele in objekt ni zaščiten kot kulturna dediščina;
- nadzidave, če z novim višinskim gabaritom ne bo presežena višina sosednjih objektov;
- sprememba namembnosti, če so pri tem izpolnjeni pogoji za preprečitev negativnih vplivov na ožje območje, ter drugi pogoji
tega odloka, ki veljajo za spremembe namembnosti objektov.
. Pogoji za nadomestno gradnjo so naslednji:
- da se gradijo na mestu obstoječih, vendar s povečanim odmikom od glavne ceste in sicer najmanj 3m in največ 5m od
voznega pasu glavne ceste;
- tlorisna oblika objektov: pravokotna ali lomljena v obliki črke L; daljša stranica objekta obvezno vzporedna z glavno cesto; v
LN je opredeljena možnost, da je tloris nadomestnega objekta 6 večji kot je tloris obstoječega objekta, vendar s pogojem, da
se s povečanim tlorisom nadomeščata obe lopi (7 in 8);
- maksimalna etažnost: vkopana klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno podstrešje;
- strehe: klasične dvokapnice z naklonom strešin 35º - 45º;
- arhitektura objekta skladna z arhitekturno dediščino obstoječih objektov (v materialih in barvni obdelavi).
Na objektih, ki so predvideni za odstranitev, so do njihove odstranitve dovoljena le investicijska vzdrževalna dela in manjše
rekonstrukcije, ki so potrebne za normalno rabo objektov. Spremembe namembnosti oziroma spremembe gabaritov objektov
niso dovoljene.
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene ob upoštevanju naslednjih pogojev:
- nova namembnost mora biti skladna z namembnostjo celotnega ureditvenega območja;
- upoštevati je potrebno pogoje za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja tako, da nova namembnost objekta ne bo vplivala
na poslabšanje razmer v ožjem območju (povečanje hrupa ali nedovoljenih emisij v zrak, zemljo, vodotok);
- sprememba namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta v gostinski obrat je dovoljena le ob predhodnem soglasju
neposredno prizadetih lastnikov sosednjih nepremičnin;
- sprememba namembnosti v smislu poslovno-storitvenih dejavnosti je možna le ob pogoju, da se v neposredni bližini objekta
lahko zagotovijo najmanj 3 parkirni prostori, da je urejen dovoz za dostavo surovin, odvoz proizvodov in odvoz odpadkov.
9. člen
Pri posegih, ki so navedeni v 8. členu, je potrebno upoštevati arhitektonske značilnosti obstoječih objektov, da bo zagotovljena
kontinuiteta arhitekturnega izraza objektov oziroma naselja kot celote ter arhitektonska skladnost med starim in novim.
S preprostimi stavbnimi elementi (vhodi, okna, venci, nakloni strešin itd.) je obvezno slediti oblikovanju starejših objektov in hkrati
upoštevati videnje sodobne arhitekture.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- fasade naj izražajo tip objekta v centru naselja Šmartno ob Paki;
- na fasadah naj bo razvidna delitev med podstavkom objekta, etažami in strešnimi venci;
- osvetlitev podstrešnih prostorov naj se rešuje s frčadami ali strešnimi okni;
- nakloni strešin naj bodo v razponu med 35º - 45º;
- strešna kritina – bobrovec, opečni zareznik ali podobna kritina opečne barve; svetlejša barva kritine od opečne ni dovoljena
(na pr.: siva betonska kritina in podobno);
- pločevinasti deli streh naj bodo bakreni oziroma ustrezno prebarvani;
- fasade naj ne bodo v pretirano vsiljivih, močno kontrastnih barvah (pastelni odtenki).
Pogoji za oblikovanje predvidenih objektov
10. člen
Za oblikovanje predvidenih objektov veljajo naslednji pogoji:
objekti:

B1, B2

namembnost:
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večstanovanjski blok:
pritličje objekta je deloma namenjeno za stanovanja (2 enoti), za pomožne prostore
(shrambni oziroma odstavni prostori pripadajoči stanovanjem), kurilnico centralne kurjave
s prostorom za energent (kurilno olje), prostor za smeti, kolesarnico z otroškimi vozički,
prostor za sestanke stanovalcev, vhodni del in druge skupne prostore;
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tlorisni gabarit:
predvideno št. stan. enot:
etažnost:
skupna maks.višina objekta:
streha:
zazidana površina:
n.m.v. pritličja (±0,00m):
oblikovanje:

objekt: A
namembnost:
tlorisni gabarit:
etažnost:
skupna maks.višina objekta:
streha:
zazidana površina:
n.m.v. pritličja (±0,00m):
oblikovanje:

objekt: TP:
namembnost:
tlorisni gabarit:
etažnost:
streha:
skupna maks.višina objekta:
zazidana površina:
n.m.v. pritličja (±0,00m):
oblikovanje:
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(25m x 14m);
14 (netto bivalna površina od 46m2  89m2);
pritličje (P) + 2 etaži (E) + mansarda (M);
16,20m;
dvokapnica, naklon strešin 35� - 40�;
350m2;
312,70mnv;
Objekt krit z dvokapno streho s strešnimi okni za osvetlitev in prezračevanje mansardnih
stanovanj. Gradbene linije kot so opredeljene v arhitektonsko zazidalni situaciji. Vhod v
blok centralno na severozahodni fasadi. Cokel objekta ali celotne fasade pritličja lahko v
obdelavi in barvi odstopajo od gornjih etaž, ki naj bodo obvezno svetle (bele, beige ali v
toplih pastelnih odtenkih). Stavbno pohištvo leseno ali plastično.
poslovni objekt – (trgovski center in 3 lokali z uslužnostno dejavnostjo ter manjši prizidek za
pomožne servisne prostore);
(50m x 31m ) + (12m x 6m);
pritličje (P);
8,70m – nadstrešnica nad vhodom; 7,30m – atika osnovnega
objekta;
osnovni objekt – nizkonaklonska »ravna« streha, fasade podaljšane v obodno ograjo - atika;
prizidek – nizkonaklonska »ravna« streha, nižja od osnovnega objekta; vhodni zunanji prostor
je pokrit z zvišano nadstrešnico;
1622m2;
1550m2  osnovni objekt; 72m2 – prizidek;
312,70mnv;
Arhitektura objekta – »hišni« stil trgovske organizacije - investitorja. Fasade ob glavnem
vhodu in ob lokalih so zastekljene z velikimi površinami. Večji konzolni nadstreški so
predvideni na jugozahodni strani objekta, kjer so vhodi v skladišča in ob prizidku s pomožnimi
servisnimi prostori. Večji reklamni logotip trgovske organizacije se pojavi na izpostavljeni
SZ fasadi, lahko tudi na ostalih zaprtih fasadnih ploskvah. Reklamni logotipi ostalih lokalov
naj se vklapljajo v celostni izgled objekta.
tipska tranformatorska postaja;
(4m – 5m x 3m – 4m);
pritličje (P);
nizkonaklonska »ravna« streha;
cca 4,00m;
12m2 - 20 m2;
313,70mnv;
Tipski energetski objekt standardizirane izvedbe, katerega dimenzijsko odstopanje je
neposredno povezano z energetskimi potrebami ožjega okoliša, ki bo nanj vezano. S finalno
barvno obdelavo naj deluje čim bolj nevtralno.

Pogoji za urejanje zunanjih površin
11. člen
Javne površine (dovozne ceste, parkirišča, pešpoti, zelenice) se uredijo na način, kot je prikazano v grafičnih prilogah LN iz 1.
člena tega odloka.
Ureditvena situacija opredeljuje umestitev predvidenih objektov v obravnavani prostor s poudarkom na rekonstrukciji obstoječe
glavne komunikacije skozi naselje, na njo navezane prečne interne prometnice s spremljajočo prometno ureditvijo - parkirnimi
površinami, pločniki, pešpotmi, prehodi, travnatimi površinami, zazelenitvijo ter ostalimi elementi zunanje ureditve. Opredeljena
je tudi sanacija spominskega parka z obstoječima spomenikoma (11 + 11a).
Pri urejanju površin za mirujoči promet je potrebno na vsakem večjem parkirišču zagotoviti najmanj dvoje parkirnih prostorov
dimenzioniranih za funkcionalno ovirane osebe čim bližje objektom, katerim ta parkirišča pripadajo. Na mestih višinskih preskokov
(vozne površine – pločniki in pločniki – objekti), se le ti opremijo s klančinami za invalidske vozičke skladno z normativi. Pri
projektiranju zunanjih ureditev in pri projektiranju objektov je obvezno potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
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Ožje območje LN s predvidenimi novimi objekti bo nasuto v višini cca 1,0m – 1,3m in se bo proti reki Paki zakljućilo z opornim
zidom (zaščita pred delovanjem poplavnih voda) na oddaljenosti najmanj 15m od vrha njenega korita, proti kmetijskim površinam
ob JV robu ureditvenega območja pa se bo zaključil z zatravljeno in zazelenjeno poševnino.
Projekt zasaditve, ki mora upoštevati zasnovo zasaditve v projektu iz 1. člena odloka, mora biti sestavni del dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za izvajanje zunanje ureditve.
Pogoji za postavitev pomožnih in začasnih objektov
12. člen
V ureditvenem območju LN je dovoljeno postavljati pomožne objekte, ki so opredeljeni v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03) samo izjemoma, s predhodno pridobljenim soglasjem Občine
Šmartno ob Paki, hkrati z izpolnjenimi splošnimi pogoji glede oblikovanja in postavitve objektov.
Začasne objekte (lesen ali plastični kiosk, šotorski objekt), ki so namenjeni sezonski oziroma turistični ponudbi, je dovoljeno
postavljati le na za to primernih javnih površinah s predhodno pridobljenim soglasjem Občine Šmartno ob Paki hkrati z ugotovitvijo,
da objekt ne bo imel negativnih vplivov na prometno in komunalno infrastrukturo ter ob upoštevanju pogojev za to dejavnost.
Zakoličba objektov in površin
13. člen
Elementi za zakoličbo predvidenih objektov in površin so razvidni iz kotirane arhitektonske ureditvene situacije v projektu iz 1.
člena in so obvezni. Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
Osnovne gradbene linije za predvidene objekte, ki so obvezne pri izvedbi:
� gradbene linije za vzdolžno smer (JZ – SV) predvidenih stanovanjskih blokov (B1 in B2) ter poslovnega objekta (A) so
vzporednice meji med parcelama št. 81/7 in 81/8, na kotiranih odmikih od le te;
� gradbena linija za SV fasado stanovanjskega bloka B2 je linija skrajnih SV fasad obstoječih objektov (2 + 2a) in (1 + 1a);
� za oba stanovanjska bloka sta skupni gradbeni liniji za njuni SZ in JV fasadi; odmik SV fasade bloka B1 od JZ fasade bloka
B2 je predviden 13,0m;
� gradbena linija za predvideni oporni zid nasutega južnega dela ureditvenega območja LN je zunanja meja priobalnega
zemljišča reke Pake, ki sega 15 metrov od meje vodnega zemljišča, katerega predstavlja prelomnica med koritom reke Pake
in ravnim terenom doline.
Elementi za zakoličbo prometnih površin so naslednji:
del ceste Gorenje – Letuš (a – a):
rekonstrukcija na širino 9,60m (2 x 2,90m) + (2,80m tretji sredinski pas)
ter ureditev hodnikov za pešce šir. od 1,55m do 2,40m;
del ceste center – Slatine (b1 – b1):
rekonstrukcija na širino 5,80m (2 x 2,90m);
del ceste mimo cerkve (b2 – b2):
rekonstrukcija samo v območju priključka na glavno cesto v dolžini cca
30m;
dovozna cesta mimo trgovskega centra (c – c):
širina 5,80m (2 x 2,90m);
povezovalna cesta (d – d):
širina 5,80m (2 x 2,90m);
interna obvozna cesta (e – e):
povprečna širina 6,00m;
parkirni prostori za osebna vozila:
2,50m x 5,00m;
parkirni prostori za osebna vozila za invalide:
3,50m x 5,00m
Tolerance
14. člen
Tolerance so praviloma možne le znotraj maksimalno določenih gabaritov oziroma obveznih odmikov ter z upoštevanjem
gradbenih linij.
Vertikalna toleranca na maksimalno skupno višino objekta je največ ± 1,00m.
Vertikalna toleranca za navedeno nadmorsko višino pritličja objekta je največ ± 0,30m; posebej za (TP) je vertikalna toleranca
-1,00m in +0,50m.
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VII. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Skupni pogoji
15. člen
Za vse prometne ureditve ter komunalne vode je potrebno
izdelati PGD, PZI tehnično dokumentacijo.
Promet
16. člen
Ureditveno območje LN oziroma Šmartno ob Paki kot celota
se prometno napaja z glavne ceste skozi kraj, to je regionalna
cesta II. reda štev.: 426, odsek 7949 Gorenje – Rečica – Letuš
(a - a). Prečno na glavno cesto se navezujejo lokalne ceste:
Šmartno ob Paki – Slatine (b1 – b1), center – železniška
postaja (b2 – b2).
Rekonstrukcija regionalne ceste II. reda štev.: 426, odsek 7949
Gorenje – Rečica – Letuš (a - a) vključuje tudi rekonstrukcijo
dveh križišč. Eno je obstoječe trikrako križišče regionalne
ceste (a - a) s priključno cesto (b1 - b1) med obstoječima
stanovanjskima blokoma (2 + 2a) in (1 + 1a), drugo pa je
štirikrako križišče regionalne ceste (a - a) s cestnim priključkom
(b2 - b2) v smeri pokopališča in predvidenim priključkom (c - c)
za trgovski center (A).
V sklopu ureditvene zasnove LN je predviden nov cestni
priključek (c - c), ki hkrati predstavlja priključek na dolgoročno
predvideno “šaleško magistralo”. Kot podaljšek in povezava
trgovskega centra s cesto v Slatine je predvidena izvedba
odseka (d – d), ki predstavlja del bodoče “šaleška magistrale”.
Predvidena je rekonstrukcija obstoječe ceste za Slatine (odsek
b1 - b1 v LN) za potrebe novega stanovanjskega območja
(objekta B1 in B2).
Povezna cesta (d -d) omogoča bližnjico iz trgovskega centra
proti Slatinam, v primeru požara se uporablja kot dodatni
dostop z jugozahodne strani, v primeru prometne nesreče
oziroma zastoja na priključku za glavno cesto v križišču pod
cerkvijo pa predstavlja obvoznico. Povezna cesta (d - d) bo
nivojsko izenačena z levim rečnim bregom, na obeh koncih
pa se bo s klančinama priključila na prometnici (b1 – b1) in (c
– c).
Za potrebe predvidenih stanovanjskih blokov (B1) in (B2)
med trgovskim centrom in večjima obstoječima poslovnostanovanjskima objektoma (1 + 1a) in (2 + 2a) bo izvedena
nova interna pot (e – e), ki bo priključena na cesto za Slatine in
bo obkrožala oba predvidena objekta.
Za funkcioniranje predvidenih objektov je obvezna izvedba
zunanjih ureditev okoli objektov skladno za zazidalno zasnovo
v projektu iz 1. člena odloka. Zunanje ureditve vključujejo
predvsem izvedbo spremljajočih parkirnih površin. Na prostoru
za trgovski center (gabarita cca 100m x 55m) je predvidena
izvedba skupno cca 93 parkirnih mest (od tega 3 parkirna
mesta za invalide), na prostoru za oba stanovanjska bloka
(gabarita cca 80m x 30m) je na JV strani predvidena izvedba
cca 29 parkirnih mest. Za potrebe obstoječega stanovanjskoposlovnega objektu (1 + 1a) je predvidena izvedba 37 parkirnih
mest (od tega 2 za invalide) severozahodno od obeh blokov.
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Predvidene prometne ureditve na območju LN so naslednje:
- rekonstrukcija dela regionalne ceste II. reda štev.:426,
odsek 7949 Gorenje – Rečica – Letuš, (oznaka a - a v LN)
na skupno širino 8,6m (2 x 2,9m) + 2,8m (tretji zavijalni pas)
in širino pločnika od 1,2m (ob obstoječih obcestnih objektih)
do 2,0m (in več kjer je to mogoče); priključni radiji (tovornjak
7.5 t in avtobus) morajo biti R 7m oziroma R 10m;
- izvedba dovozne ceste (c – c) širine 5,8m z ureditvijo
hodnikov za pešce;
- izvedba obvozne ceste (d – d) širine 5,8m kot del “šaleške
magistrale”;
- izvedba interne napajalne krožne ceste (e – e) v povprečni
širini 6,0m;
- ureditev pločnikov za pešce šir. 2,0m, kjer to ni mogoče pa
min. šir. 1,20m.
Vse navedene ureditve s predvidenimi prometnicami,
spremljajočimi pločniki, prehodi za pešce, parkirnimi
površinami, peš potmi in travnatimi površinami so razvidne v
projektu iz. 1. člena in so obvezne. Pri načrtovanju in izvedbi
prometnih ureditev je potrebno, poleg prej navedene zasnove
urejanja, še posebej upoštevati smernice in pogoje Ministrstva
za promet, Direkcije RS za ceste, Izpostava Celje:
� vsi nakazani »otoki« na priključkih prečnih cest na regionalno
cesto Gorenje – Letuš, kot tudi prehodi za pešce, naj bodo
samo zarisani z barvo na vozišču;
� območje rekonstrukcije z razširitvijo regionalne ceste je
označeno kot funkcionalno zaključena gradbena parcela
oziroma faza (I), ki se lahko izvaja neodvisno od ostalih faz
in se lahko z izvedbo časovno prilagaja;
� upoštevajo se nakazani, funkcionalno potrebni prehodi za
pešce s potrebnimi minimalnimi odmiki od zunanjega roba
regionalne ceste;
� izvedbeni projekti prometne oziroma zunanje ureditve morajo
obvezno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03);
prehodi za pešce in tudi pločniki ob parkiriščih ter objektih
morajo biti opremljeni z rampami za prehod invalidov in
otroških vozičkov;
� parkirni prostori morajo biti načrtovani in izvedeni na osnovi
zasnov iz LN, da bodo dovolj odmaknjeni od roba pločnika
regionalne ceste;
� ob predvideni razširitvi regionalne ceste z dodatnim
sredinskim (zavijalnim) voznim pasom se bodo pojavile
zožitve pločnika pod 1,55m na predelu obstoječih objektov
št. (4) in (6); v smislu dolgoročnega reševanja teh kritičnih
mest, je v tem LN dovoljena nadomestna gradnja za
omenjena objekta s tem, da bodo morali biti nadomestni
objekti odmaknjeni od vozišča od 3,0m do največ 5,0m.
Kanalizacija
17. člen
Obstoječa kanalizacija na ureditvenem območju LN je izvedena
v mešanem sistemu. Fekalne odplake iz stanovanjskih
blokov in drugih poslovno stanovanjskih zgradb se odvajajo
v kanalizacijo preko triprekatnih greznic pri posameznih
objektih.
Na osnovi projekta »Kanalizacija Šmartno ob Paki«, ki ga
je izdelal Institut za ekološki inženiring, d.o.o. Maribor, je
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predvideno, da se izvrši ločitev fekalne in meteorne kanalizacije
iz obstoječih objektov. Skladno s predvideno rekonstrukcijo
kanalskega omrežja je na območju LN predvidena fekalna
kanalizacija, ki se bo v jašku št 25 priključila na že izvedeni zbirni
kanal ob reki Paki, ki je speljan na novo čistilno napravo.
Meteorne vode iz streh, povoznih cestnih oziroma dvoriščnih
površin objektov in prostorov za zbiranje odpadkov (O)
morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo preko ustreznih
lovilcev olj in v končni fazi v vodotok Pako. Odvod v vodotok
iz ureditvenega območja LN bo deloma urejen po obstoječi
betonski kanalizaciji Ø 500mm (do sedaj mešana kanalizacija),
deloma pa je predvidena nova meteorna kanalizacija, ki bo
priključena na obstoječi razbremenilni kanal Ø 1000mm, ki že
odvaja meteorne vode iz širšega območja naselja in se tudi
izliva v Pako v območju LN.
Upočasnitev odtekanja površinskih meteornih vod iz
ureditvenega območja LN zagotavljajo travnate površine in
površine parkirnih prostorov, ki bodo izvedene z betonskimi
travnimi rešetkami.
Za izvedbo kanalizacije je potrebno izdelati posnetek
obstoječega kanalskega omrežja in izdelati projektno
dokumentacijo. Pri izdelavi le te je potrebno upoštevati določila
iz soglasij upravljalca kanalizacije in drugih institucij.
Vodovod
18. člen
Obstoječe zgradbe na ureditvenem območju LN se oskrbujejo
iz vodovodnega omrežja, ki poteka po severnem in zahodnem
delu območja, kjer je največji profil obstoječega vodovoda 60
mm. Za napajanje predvidenih novih objektov na območju LN
obstoječe vodovodno omrežje ne zadošča, zato je za potrebe
sanitarne in požarne vode predvidena izvedba dovoda DN 100
s potekom na obravnavano območje iz severovzhodne smeri
mimo cerkve Sv. Martina (na SZ strani), vzporedno z obstoječo
kanalizacijo in priključitvijo na obstoječi PVC cevovod DN 160,
kateri poteka vzporedno z železnico na njeni SV strani. Za
gradnjo tega cevovoda v dolžini cca 205m (od priključka na
DN 160 do obst. objekta št. 5) je potrebna izvedba preboja pod
železniško progo in pod glavno cesto skozi Šmartno.
Za izvedbo predvidenega vodovodnega omrežja skupaj s
hidranti je potrebno pridobiti pogoje upravljalca vodovoda in
izdelati izvedbeni projekt.
Elektro omrežje in javna razsvetljava
19. člen
Obstoječa transformatorska postaja (10), iz katere se oskrbujejo
obstoječi objekti je predvidena za odstranitev, nadomestna
tipska trafo postaja (TP) je locirana ob jugovzhodno mejo
ureditvenega območja LN, severno od predvidenega
trgovskega centra (A). Za izvedbo elektro omrežja in javne
razsvetljave je potrebno izdelati PGD, PZI dokumentacijo na
osnovi rešitev iz idejnega projekta: LN načrta Šmartno ob Paki
(Elektroenergetika Franc Juvan s.p., št. proj. 401/01/04, ki je
kot strokovna podlaga sestavni del tega odloka.
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Telefonsko omrežje
20. člen
Novo distribucijsko omrežje za obravnavano območje bo
priključeno na obstoječe telefonsko omrežje, katero poteka
izven ob jugovzhodni in jugozahodni stranici in vstopi na
območje LN ob mostu čez Pako ter se razveja proti obem
obstoječim poslovno-večstanovanjskim objektom (1 + 1a) in (2
+ 2a). Obstoječa druga veja telefonskega kabla je zaključena
z omarico ob JV vogalu občinske stavbe, to je na sami meji
ureditvenega območja severno ob glavni cesti Gorenje –
Letuš.
Predvideno TT omrežje bo izvedeno z zemeljskimi kabli. Idejna
zasnova kabelskega omrežja mora biti izvedena po določilih iz
smernic upravljalca Telekom-a Slovenije.
Odpadki
21. člen
Komunalni odpadki naj se zbirajo na za to določenih mestih
v kontejnerjih – smetnjakih blizu objektov. Za možno ločeno
zbiranje odpadkov so določene lokacije otokov (O). Za
odvajanje odpadkov je potrebno upoštevati Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Šmartno ob Paki. Tla prostorov
za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.
Na območju trgovskega centra (A) ter ob javnih površinah je
potrebno postaviti zadostno število uličnih košev za smeti.
Ogrevanje
22. člen
Za nove objekte je skladno s predvideno porabo potrebno
predvideti izvedbo kotlovnic v posamičnih objektih. Energent
sme biti kurilno olje ali plin (pogojen z izvedbo plinovoda);
uporaba trdih goriv ni dovoljena.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Kulturna dediščina
23. člen
Znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta sta
evidentirana kot kulturna dediščina oziroma memorialna
dediščina: spomenik borcem NOB in grob NOB bratov Letonje
(K6.04), označena v projektu iz. 1. člena (11 in 11a)
V sklopu predvidenih gradenj v območju lokacijskega načrta
je vzporedno z razširitvijo cest (a – a) in (b1 – b1) predvidena
ureditev pripadajočih pločnikov in ob tem tudi sanacija
spominskega parka z obema spomenikoma NOB po predvideni
odstranitvi obstoječe transformatorske postaje (10).
Za vse posege na območju objektov kulturne dediščine je
potrebno predhodno pridobiti smernice in soglasje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine.
Bivalno in delovno okolje
24. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in
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izvedbo prometnih površin, je potrebno začasno deponirati
(za deponijo je najprimernejše priobalno zemljišče Pake
– gradbena parcela VII), ob zaključnih delih pa uporabiti za
ureditev zelenic in nasipov.
Pri lociranju objektov je pozornost usmerjena na zadostne
medsebojne odmike objektov, kar naj omogoči enakomerno
osončenje vseh objektov.
25. člen
Predvideni objekti v ureditvenem območju LN ne smejo
predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka.
Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s posamičnimi
kotlovnicami.
V ureditvenem območju je možno razvijati nove dejavnosti le
na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženosti
zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in
projektni dokumentaciji za posamezne objekte.
26. člen
Obravnavano ureditveno območje LN je opredeljeno v III.
stopnjo varstva pred hrupom (III. območje) po 4. členu Uredbe
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
45/95), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki
je hkrati namenjeno bivanju oz. zgradbam z varovanimi prostori
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano
območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali
gostinske dejavnosti.
Za to območje so v 5. členu Uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določene mejne
dnevne in nočne ravni hrupa in sicer nočna raven: 50 dBA (od
22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA (od 6. do 22. ure).
Dodatni protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja
so predvideni kot zasaditev grmovnic ter dreves v pasu
predvsem med območjem trgovskega centra in območjem
večstanovanjskih objektov (delna protihrupna in vizualna
ločitev) in kolikor dopuščajo skromne zelenice ob cestah,
naj zazelenitev deluje blažilno tudi med prometnicami in
obstoječimi objekti.
Skladno z določili 12. člena Zakona o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in
28/86) oziroma 13. člena Odloka o maksimalno dovoljenih
ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega
okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80), je
potrebno ob začetku obratovanja objektov, kjer bi utegnil
nastajati prekomerni hrup, opraviti meritve hrupa pri najbližjem
stanovanjskem objektu. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti
poslabšano oz. bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni
hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi
tehničnimi ukrepi (aktivna, pasivna zaščita).
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Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi
primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo
očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih,
kar je potrebno upoštevati predvsem na predelih delovnih
dvorišč, ploščadi pod kontejnerji, parkirišč tovornjakov in
drugje. Morebitna skladišča za nevarne in škodljive snovi
(kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno) morajo
biti zgrajena v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in RS, št.
67/02).
Zaščita vodotoka
28. člen
Ureditveno območje LN posega v priobalni pas reke Pake,
katera je v Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) uvrščena
v seznam voda 1. reda in na tej osnovi sega zunanja meja
njenega priobalnega zemljišča 15,0 m od meje vodnega
zemljišča. Vodno zemljišče po 11. členu tega Zakona obsega
osnovno strukturo tekoče vode, vključno z bregom, do
izrazite geomorfološke spremembe, torej do prelomnice med
reguliranim koritom Pake in ostalim terenom doline.
Vpliv LN na priobalni pas Pake se kaže s predvideno obvozno
cesto (d – d), ki pomeni za izgradnjo trgovskega centra
pomožno oziroma požarno cesto v primeru, da se kakorkoli
blokira (zaradi prometne nesreče ali požara na vozilih oziroma
objektu) glavni dovoz na to območje. Omenjena obvozna cesta
bo nivojsko prilagojena obstoječi niveleti priobalnega pasu, na
nivo ceste (b1 – b1) in nivo dovozne ceste v trgovski center (c
– c) pa se bo prilagodila s klančino na priključku v zadnjih 10
–15m (gre za dober meter višinske razlike).
Pri izvedbi nasutja obravnavanega južnega dela območja LN
so upoštevani pogoji MOPE, Agencije RS za okolje tako, da
mora biti dvignjeni del s predvidenimi objekti in pripadajočo
zunanjo ureditvijo ob meji priobalnega območja zaščiten z
vertikalnim opornim zidom, kar omogoča optimalni izkoristek
omenjenega prostora, hkrati pa bo dvignjeni del zaščiten pred
škodljivim delovanjem deročih poplavnih voda (odnašanje
nasutega terena).
Za zadrževanje meteornih vod na območju lokacijskega
načrta, je potrebno parkirne površine izvesti kot tlakovane, z
betonskimi travnimi rešetkami (159 parkirnih prostorov).
Za povečanje poplavne varnosti območja in vplivnega
območja LN se v nadaljnjih fazah izvajanja aktivnosti na tem
območju izvedejo ukrepi za povečanje poplavne varnosti, ki
so opredeljeni v hidravlični študiji »Lokacijski načrt Šmartno
ob Paki, hidrološko hidravlična študija – dopolnitev« (Hidrosvet
d.o.o., št.proj. 66_A/03, marec 2004)

Zaščita podtalnice

IX. UREDITVE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO

27. člen
Dejavnosti, ki bodo na območju LN, smejo biti samo takšne,
da morebitne odpadne vode ne bodo vsebovale težkih kovin
in drugih snovi, ki bi škodile delovanju čistilne naprave. Za
vse dejavnosti, kjer bodo odpadne vode, mora dati soglasje k
lokaciji tudi upravljavec kanalizacijskega omrežja in ČN.

29. člen
V zazidalni zasnovi LN so upoštevani pogoji s področja
varstva pred požarom. K vsem objektom je omogočen dovoz
urgentnih vozil po cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene
tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost, ipd.).
Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja.
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Za posamezne nove objekte, ki so predvideni v ureditvenem
območju LN, je potrebno, na osnovi izračuna povečane požarne
obremenitve, pri projektiranju upoštevati takšne materiale
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav
pred požarom. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je
v objektih potrebno predvideti potrebne naprave in sredstva za
gašenje začetnega požara.
30. člen
Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi
je dovoljeno graditi ustrezne varovalne objekte. Pri njihovi
gradnji je potrebno dosledno upoštevati normative in potrebno
varnostno opremo ter izvajati vse predpisane ukrepe, ki
preprečujejo nastanek nesreč in hkrati omogočajo vso možno
zaščito.
Zaščita pred poplavljanjem reke Pake v ureditvenem območju
LN mora biti zagotovjena z nasipanjem območja predvidenih
novih objektov in zunanje ureditve nad nivo stoletnih poplavnih
vod, zaščita dvignjenega prostora proti direktnemu delovanju
visokih vod pa z robnim opornim zidom.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LN
Geotehnični pogoji
31. člen
Geotehnične pogoje temeljenja objektov in za izvedbo drugih
ureditev (oporni zid proti Paki, rekonstrukcije in novogradnje
prometnic) v ureditvenem območju LN, morajo pridobiti
posamični investitorji pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma
za poseg v prostor.
Etapnost izvajanja LN
32. člen
Izhodišča za etapnost izvajanja na območju LN so naslednja:
- Etapnost izvajanja LN je opredeljena za območja
predvidenih novih objektov in ureditev, ki pomenijo iz vidika
poteka komunalne ureditve in gradnje predvidenih objektov
funkcionalno in časovno zaključeno celoto. Etape izvajanja
za posamezne zaključene celote so neodvisne ena od druge
in njihov vrstni red ni obvezen.
- Načeloma velja, da je pred odpiranjem novih zemljišč za
gradnjo, oziroma pred začetkom nove etape izgradnje
objektov, obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže
za normalno funkcioniranje območja.
- Etapnost priprave in ureditve gradbenih parcel znotraj
območja LN, bo določena v skladu z investicijskimi programi
investitorjev ter v skladu z načeli urejanja območja.
- Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin
nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo dela, ki
omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano
realizacijo predvidenega skladno z LN.
Izvajanje LN mora potekati skladno z opredelitvijo etapnosti kot
je opredeljena na grafičnih prilogah v projektu iz 1. člena tega
odloka.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
33. člen
Do pričetka gradnje se raba prostora lahko prilagaja trenutnim
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potrebam investitorja, če ni v nasprotju z splošnimi pogoji
tega odloka. Na mestu predvidenih objektov je možno urediti
začasna javna parkirišča.
34. člen
Investitorji morajo pri izvajanju LN upoštevati pogoje gradbenega
dovoljenja, ki temeljijo na pogojih tega odloka. Investitorji
morajo od Občine Šmartno ob Paki pridobiti predhodno mnenje
o skladnosti predvidenega posega s pogoji tega odloka.
35. člen
Vsi investitorji so pred izdajo gradbenega dovoljenja
dolžni plačati sorazmerni del stroškov komunalne ureditve
obravnavanega območja (upošteva se tudi že zgrajena
komunalna infrastruktura), ki ga v skladu z Zakonom o stavbnih
zemljiščih določi Občina Šmartno ob Paki.
XII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati tudi vse pogoje
iz smernic in mnenj, ki so jih k osnutku in predlogu LN podali
pristojni nosilci urejanja prostora.
37. člen
LN oziroma projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na
upravi Občine Šmartno ob Paki in Upravni enoti Velenje.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne državne in
občinske inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-05-01/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 23. 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 28/03) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN

DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990
TER DRUŽBENEGA PLANA OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 1986 - 1990

ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
- DOPOLNJEN 2002

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje od leta 1986
- 1990 za območje občine Šmartno ob Paki - dopolnjen 1997, 1997/1 in 1997/2, ki so bili objavljeni v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 7/98 z datumom 21. 09.1998, št. 10/99 z datumom 17.11.1999 in št. 8/00 z datumom 24.10.2000 (v nadaljevanju:
osnovni odlok o PSPA Občine Šmartno ob Paki 1997).
Spremembe in dopolnitve, ki ji določa ta odlok (v nadaljevanju: odlok o PSPA Občine Šmartno ob Paki v letu 2002), se nanašajo
na:
- zasnovo kmetijstva z uveljavitvijo 34 izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča in 14 posegov na druga kmetijska
zemljišča;
- zasnovo gozdarstva z uveljavitvijo 12 posegov na gozdna zemljišča, z opredelitvijo nekaterih sprememb na območjih predlaganih
varovalnih gozdov, s spremembami funkcij gozdov in dopolnitvami usmeritve za gospodarjenje z gozdovi z gozdovi;
- zasnovo ohranjanja narave z novelacijo vsebine;
- zasnovo varstva kulturne dediščine z ureditvijo vsebine;
- zasnovo sanacij s korekcijo vsebine;
- zasnovo prometnega omrežja s korekcijo vsebine;
- zasnovo energetskega omrežja s korekcijo vsebine;
- zasnovo poselitve oziroma zasnovo ureditvenih območjih naselij z manjšimi razširitvami ureditvenih območij Gavce, Šmartno
ob Paki, Paška vas, Podgora in Rečica ob Paki in z opredelitvijo dveh novih ureditvenih območij v naseljih Gorenje in
Slatine;
- zasnovo območij za obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije z dopolnitvijo nekaterih obveznih izhodišč: poselitev in varstvo
narave;
- urbanistično zasnovo naselja Šmartno ob Paki - programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe prostora z opredelitvijo
enega novega območja za stanovanjsko gradnjo ter širitev šolskega športnorekreacijskega območja, oboje kot aktiviranje
neizkoriščenih površin, ter z razširitvijo ureditvenega območja urbanističnih zasnov za ureditev območja proizvodno obrtnih
dejavnosti;
- digitalizacijo kartografske dokumentacije k planu s prikazanimi spremembami.
2. člen
Besedilo 2. člena osnovnega odloka o PSPA Občine Šmartno ob Paki 1997 se spremeni in dopolni:
( A ) v delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v naslednjih delih:
( 1 ) v delu 5.1. Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.1 Zasnova omrežja naselij, se spremeni drugi odstavek besedila
tako, da se glasi:
Hierarhija omrežja naselij bo z vidika funkcij oskrbe, storitev in družbenih dejavnosti naslednja:
* skupina naselij z do 200 prebivalcev: Gorenje, Podgora in Slatine;
* skupina naselij, ki so agrarno bivalna in pretežno bivalna z mešanim gospodarstvom, ki imajo od 200 do 300 prebivalcev:
Paška vas, Veliki vrh ter Skorno pri Gorenju;
* skupina naselij z nad 300 prebivalci: Gavce, Mali vrh in Rečica ob Paki;
* središče občinskega pomena: Šmartno ob Paki.
( 2 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.2 Zasnova razporeditve stanovanj, se v drugem odstavku med
našteta opredeljena ureditvena območja naselij doda še naselje:
Slatine
( 3 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.4 Zasnova proizvodnih dejavnosti, se v drugem odstavku doda
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nova alinea, ki se glasi:
* širitev območja Vino Šmartno ob Paki (P2) 2,8472ha.
( 4 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5 Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.1 Zasnova prometnega omrežja, v temi 5.1.5.1.1. Cestni promet, se v prvem odstavku prva tabela
REGIONALNE CESTE nadomesti z novo tabelo:
REGIONALNE CESTE:

( 5 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5 Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.3 Zasnova energetskega omrežja, se v temi 5.1.5.3.2. Plinovodno omrežje:
( 5/1 ) v prvem odstavku se na koncu doda besedilo, ki:
Občina Šmartno ob Paki bo kot nosilec urejanja prostora sodelovala v postopkih določanja poteka trase prenosnega
plinovoda R25D (Šentrupert - Šoštanj), ki je zajet v predlogu strategije prostorskega razvoja in se zanj že izdeluje državni
lokacijski načrt.
( 5/2 ) drugi in tretji odstavek se nadomestita z enim novim odstavkom, ki se glasi:
V kartografskem delu plana, so na listu 10. Zasnova energetskega omrežja, opredeljene trase distribucijskega plinovoda
za široko potrošnjo (nizkotlačni plinovod do 16 barov) z obojestranskim varstvenim pasom 5m. Vrisane trase se štejejo kot
rezervati.
( 6 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5. Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.4 Zasnova komunalnega omrežja, se v temi 5.1.5.3.3. Pokopališča, spremeni besedilo tako, da se
glasi:
V Šmartnem ob Paki je predvidena širitev sedanjega pokopališča (0,4ha).
( 7 ) v delu 5.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v poglavju 5.1.5. Infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske
ureditve, v podpoglavju 5.1.5.5 Vodnogospodarske ureditve:
( 7/1 ) za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča, ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
( 7/2 ) za tretjim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor razen v primerih, ki jih določa Zakon o vodah.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1. – 2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo
biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
( 7/3 ) v četrtem odstavku se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
Pri načrtovanju dejavnosti v prostoru je potrebno upoštevati, da sega zunanja meja priobalnega zemljišča ob reki Savinji in
vodotoku Paka najmanj 15m od meje vodnega zemljišča (osnovne struge vključno z bregom do prve izrazite geomorfološke
spremembe) ter da zunanja meja ob ostalih vodotokih sega najmanj 5m od meje vodnega zemljišča.
( 7/4 ) spremeni se peti odstavek in se glasi:
Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih je pri načrtovanjih posegov v prostor potrebno upoštevati omejitve skladno z
Zakonom o vodah.
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( 7/5 ) za desetim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka
padavinskih vod z utrjenih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih vod.
( 7/6 ) v enajstem odstavku se črta zadnji stavek (Dopustni so ukrepi za varovanje kmetijskih površin pred visokimi vodami s
povratno dobo do 10 let), drugi stavek pa se spremeni tako, da se glasi:
Pri tem se upošteva težnja, da se poplavne retencijske površine voda v največji možni meri ohranijo.
( 8 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, se v uvodnem delu besedila, spremenita besedilo in tabela drugega odstavka
in se glasita:
Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč je bilanca osnovne rabe prostora
v letu 2002 naslednja:

( 9 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.1 Območja kmetijskih zemljišč, se spremeni tretji odstavek in se
glasi:
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov Občine Šmartno ob Paki v letu 2002 je opredeljen izvzem iz varovanja za najboljša
kmetijska zemljišča v velikosti 10,6675ha; sprememba rabe iz drugih kmetijskih zemljišč v urbanizirana - zazidljiva zemljišča je
opredeljena za 6,0054ha zemljišč. Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v strokovnih gradivih Elaborat
za izjemne posege na območja najboljših kmetijskih zemljišč (v letu 2002) ter v Strokovnih podlagah za področje poselitve v
Občini Šmartno ob Paki v letu 2002, ki sta sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Šmartno ob Paki.
( 10 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.1 Območja gozdov:
( 10/1 ) v podpoglavju 5.2.2.1 Stanje gozdov in njihove funkcije, se ohrani prvi odstavek, besedilo naslednjih odstavkov (od
drugega do sedmega) pa se črta in v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
Lesnoproizvodna funkcija je v občini zmerno poudarjena, bolj pomembne so ekološke in socialne funkcije gozdov.
Varovalno vlogo opravljajo vsi gozdovi, še posebej pa tisti na strmih, skalovitih legah, ki varujejo tla in sestoje pred erozijo,
hudourniki, snežnimi plazovi in drugimi motečimi dejavniki nežive narave. Kar 144ha gozdov ima varovalno funkcijo 1. stopnje
poudarjenosti, v 630ha gozdov pa je ta funkcija poudarjena z 2. stopnjo. Gozdovi, kjer je varovalna funkcija najbolj poudarjena,
se nahajajo zlasti na pobočjih po Goro Oljko in vzdolž soteske Hudega potoka.
Hidrološka funkcija je poudarjena v gozdovih, ki predstavljajo 133ha površin, ob vodnih zajetjih in na karbonatni matični
podlagi.
V bližini naselij in na območjih, kjer prevladujejo kmetijska zemljišča, gozdovi blažijo temperaturne razlike, povzročajo izmenjavo
zraka, preprečujejo izsuševanje tal ter splošno izboljšujejo podnebne razmere. V občini je kar 165ha gozdov s poudarjeno
klimatsko funkcijo. To so predvsem gozdovi, ki obdajajo naselja. Podobno velja za higiensko - zdravstveno funkcijo, le da je
ta še močneje poudarjena od klimatske. Zaradi relativno goste poseljenosti, bližine velikega emisijskega vira, termoelektrarne
Šoštanj in kamnoloma v Podgori ima 14ha gozdov to funkcijo poudarjenosti s 1. stopnjo, kar 619ha pa z 2. stopnjo.
Rekreacijska funkcija je poudarjena v 178ha gozdov. To so območja v bližini naselij, kjer obstajajo odlični pogoji za dnevno
rekreacijo v naravnem okolju. Ob meji občine potekajo tudi Šaleška planinska pot ter kar nekaj poti na Goro Oljko. Vzdolž
teh poti imajo gozdovi poudarjeno turistično funkcijo. Posebej so pomembni gozdovi ob razvalinah Paškega gradu, ki imajo,
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poleg turistične, močno poudarjeno tudi funkcijo varovanja
kulturne dediščine in so z občinskim odlokom zavarovani kot
gozdovi s posebnim namenom.

le izjemoma, ko se dokaže nujnost posega, njegov širši javni
interes ter v primeru, da jih ni mogoče preusmeriti v drug
prostor.

V občini Šmartno ob Paki je več naravnih vrednot, kjer
ima okoliški gozd poudarjeno funkcijo varovanja naravne
dediščine. Kot naravna dediščina pa se lahko upoštevajo tudi
redki še ohranjeni sestoji, ki bi jih bilo potrebno zavarovati.

Ostali (večnamenski) gozdovi:
V vseh gozdovih je potrebno izvajati malopovršinsko
gospodarjenje s poudarkom na negi in akumulaciji lesne
zaloge. Gradnja gozdnih vlak in cest mora biti načrtna in
prilagojena gozdnim rastiščem ter poudarjenim funkcijam
gozdov. Morebitne krčitve morajo biti presojane posamično,
glede na poudarjene ekološke in socialne funkcije gozdov. V
gozdovih, ki imajo s 1. stopnjo poudarjeno katerokoli ekološko
ali socialno funkcijo, so posegi dovoljeni le izjemoma, pod
enakimi pogoji kot v gozdovih s posebnim namenom.

Posebej ob naselju Šmartno ob Paki imajo gozdovi
poudarjeno poučno funkcijo, saj se v njih občani in še zlasti
mladina občasno seznanjata z lastnostmi in zakonitostmi
gozda ter njegovih funkcij.
Estetsko funkcijo imajo ostanki gozdov, gozdni otočki
in izraziti gozdni robovi v sicer precej možno pozidanih
predelih.
( 10/2 ) v podpoglavju 5.2.2.2 Spremembe na območju gozdov,
se na koncu besedila doda nov četrti odstavek,
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov Občine
Šmartno ob Paki v letu 2002 je opredeljen izvzem iz območja
gozdov v velikosti 1,0044ha. Utemeljitve sprememb rabe
na gozdnih zemljiščih so podane v Strokovnih podlagah za
področje poselitve v Občini Šmartno ob Paki v letu 2002, ki
je sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine Šmartno ob Paki.
( 10/3 ) v podpoglavju 5.2.2.2 Predlagana območja gozdov s
posebnim pomenom in varovalnih gozdov, se spremeni druga
alineja *varovalni gozd in se glasi:
* varovalni gozd:
- na območju k.o. Veliki vrh
5,43ha
- na območju k.o. Rečica ob Paki 0,89ha
( 10/4 ) za podpoglavjem 5.2.2.3 Predlagana območja gozdov
s posebnim pomenom in varovalnih gozdov, se doda novo
podpoglavje, ki se glasi:
5.2.2.4. Usmeritve in ukrepi za usklajeno rabo gozdnega
prostora
Varovalni gozdovi:
Gospodarjenje z varovalnimi gozdovi se ne spreminja
bistveno glede na dosedanjo neintenzivnost. Možne in
potrebne so sečnje slučajnih pripadkov in manjše negovalne
sečnje, posebej v spodnjem delu, ob gospodarskih gozdovih.
Spravilo ostaja ročno (drče) in ne sme prizadeti varovalne
vloge gozda. Gradnja vlak na strmem, skalovitem pobočju
ni dovoljena, za gradnjo cest, ki je možna le izjemoma, pa
je potrebna izdelava presoje vplivov na okolje. Tudi ostali
posegi v prostor v varovalnih gozdovih niso dovoljeni.
Gozdovi s posebnim namenom:
V gozdovih zelenega pasu ob večjih naseljih naj se gospodari
izrazito malopovršinsko s poudarkom na negi in jih praviloma
ni dovoljeno krčiti. Ohranjati je potrebno pestro drevesno
sestavo in zgradbo sestojev, še posebej vsa zanimiva,
debela drevesa. Posege v gozdni rob teh gozdov je potrebno
omejiti. Posegi v gozdni prostor zelenega pasu so dovoljeni
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( 11 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, se v
poglavju 5.2.5. Območja in objekti varovanja naravne in
kulturne dediščine, spremeni naslov poglavja, celotno besedilo
poglavja pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
5.2.5 Območja in objekti varovanja kulturne dediščine in
varstva narave
5.2.5.1 Kulturna dediščina:
Sestavni del sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine
Šmartno ob Paki v letu 2002 so Strokovne podlage za varstvo
kulturne dediščine, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje v letu 2000. V strokovnih
podlagah so podrobneje opredeljene smernice za varovanje
posameznih zvrsti kulturne dediščine ter njihovi varstveni
režimi, ki veljajo za objekte kulturne dediščine, njihovo
neposredno okolico ter za njihovo vplivno območje. Strokovne
podlage varstva kulturne dediščine je potrebno upoštevati v
upravnih postopkih, in sicer ne glede na določila sedaj veljavnih
prostorskih izvedbenih aktov. Za vse posege na območjih ali
objektih kulturne dediščine je potrebno upoštevati varstvene
usmeritve iz prej navedenih strokovnih podlag.
Za varovanje kulturne dediščine je sprejet Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 10/83), ki velja tudi
v občini Šmartno ob Paki .
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Enote kulturne dediščine v občini Šmartno ob Paki so:

Za vse posege v prostor - pozidan in nepozidan, ki je opredeljen kot kulturna dediščina (KD) ali spomenik (KS), velja, da se
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno službo za varstvo kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje.
Upošteva se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je sestavni del kulturne krajine:
Arheološki spomenik:
- rimskodobni ostanki na območju Rečice ob Paki,
- nagrobnik v župnijskem hlevu v Šmartnem ob Paki.
Etnološki spomeniki:
- hiša št. 48 (portal) in št. 50 (portal) v Šmartnem ob Paki,
- hiša št. 62 in št. 65 (portal na župnišču) v Šmartnem ob Paki.
Zgodovinski spomeniki:
- plošča padlim borcem na gasilskem domu v Paški vasi,
- spominski kamen padlim Tomšičeve brigade v Paški vasi,
- plošča padlima učiteljema na stari šoli v Šmartnem ob Paki,
- doprsna kipa bratov Letonja v Šmartnem ob Paki,
- plošča padlim borcem gasilcem na domu v Šmartnem ob Paki.
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5.2.5.2 Varstvo narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in predlaganih
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega prostorskega plana občine Velenje - za območje Občine Šmartno ob
Paki (Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, št. 01-III-63/2-O-03, z dne 21. marec 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo
na sedežu Občine Šmartno ob Paki.
Za pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih
bodo določene konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje,
k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to
v naravovarstvenih smernicah določeno. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo.
Kot naravne vrednote so evidentirani:

* evid. št. iz predloga Registra naravnih vrednot
( 12 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.6. Ureditvena območja naselij, se spremeni naslov in celotno
besedilo poglavja tako, da se glasi:
5.2.6 Ureditvena območja naselij - območja za poselitev
V osnovnem odloku o PSPA Občine Šmartno ob Paki 1997 so bila določena ureditvena območja naselij in sicer: po eno prostorsko
zaključeno ureditveno območje naselij Gorenje, Paška vas, Mali vrh in Veliki vrh. V ostalih naseljih je bilo določeno več prostorsko
zaključenih ureditvenih območij in sicer: dve v Gavcah, tri v Šmartnem ob Paki in Slatinah, štiri v Rečici ob Paki in pet v Podgori.
V ureditvena območja naselij se usmerja vsa poselitev, razen izjem, ki so določene z zakonom. Ureditvena območja obsegajo
obstoječe zazidane strukture (U) ter tudi območja osnovne rabe (gozd, kmetijsko zemljišče, vode, ceste, železnica). Ureditvena
območja so določena za graditev objektov in naprav, območja, ki so dolgoročno predvidena za razširitev zazidljivih zemljišč in
območja, ki se jim ohrani primarno namensko rabo, vendar jo je treba podrejati zahtevam poselitve. Te so v zvezi z rekreacijo
na prostem in varovanjem kvalitetnih bivalnih in delovnih pogojev ter v zvezi s preprečevanjem naravnih in drugih nesreč ali
zmanjševanjem oziroma odpravljanjem posledic teh nevarnosti (varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, bregovi
Pake, kmetijske površine za ljubiteljsko obdelovanje, ipd).
S spremembami in dopolnitvami PSPA Občine Šmartno ob Paki v letu 2002 so določene manjše širitve ureditvenih območij,
z namenom funkcionalne in morfološke zaokrožitve ureditvenega območja ob istočasnem povečanju izkoristka že zgrajene
komunalne infrastrukture v območju. Širitve so opredeljena za vsa ureditvena območja, razen za območja Gorenja, Malega in
Velikega vrha.
Občinsko središče Šmartno ob Paki se ureja na osnovi programskih izhodišč iz urbanistične zasnove. S spremembami in
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dopolnitvami PSPA Občine Šmartno ob Paki v letu 2002 se k ureditvenemu območju urbanistične zasnove priključi še prostorsko
ločeno ureditveno območje Tomašk. Znotraj območja ureditvenih zasnov je na dveh lokacijah (ob osnovni šoli ter na predelu
Tomašk) opredeljeno aktiviranje sedaj neizkoriščenih površin znotraj ureditvenega območje za namene ureditve (širitve) šolskega
športnorekreacijskega območja (območje C(4)2 in za usmerjeno gradnjo stanovanjskih hiš (območje S(4)8d (Tomašk). Za nadaljnji
razvoj obrtno proizvodnih dejavnosti v občini je najpomembnejša širitev ureditvenega območja Šmartno ob Paki na predelu južno
od območja Vino Era (P(4)2), kjer bo oblikovana cona za izgradnjo obrtno proizvodnih dejavnosti, za katero do sedaj v občini
ni bilo opredeljenega prostora. Za zagotovitev možnosti za izgradnjo bencinskega servisa, ki ga do sedaj v občinskem prostoru
ni bilo, je opredeljena širitev obstoječega območja za bencinski servis (C(4)5), ki pa zaradi neustrezne velikosti ni zadoščal za
izgradnjo.
Ureditveno območje naselja Gorenje obsega, poleg vasi, proizvodno cono (tovarna keramike, kamnolom tufa v mirovanju) in
del Skornega. Za naselje Gorenje je predvideno oblikovanje novega manjšega ureditvenega območja za usmerjeno gradnjo
stanovanjskih objektov.
Gavce s Paško vasjo oblikujejo eno poselitveno območje (naselje ločujejo-povezujejo Paka, železnica in cesta); Paška vas je
brez prostorskih možnosti razvoja, medtem ko je na območju Gavc možno naseliti pretežni del naravnega prirastka obeh naselij z
zaledjem ter pod določenimi pogoji zasnovati minimalne centralne dejavnosti. Za obe območji so predvidene manjše funkcionalno
morfološke zeokrožitve ureditvenih območij.
Za sanacijo obstoječe razpršene poselitve je oblikovano novo ureditveno območje v Slatinah (Slatine - Anžek), kjer se obstoječa
pozidana struktura zaokroži v ureditveno območje z možnostjo izgradnje novih objektov v smislu zgoščevanja poselitve in urejanja
komunalne infrastrukture.
Na severnem predelu ureditvenega območja naselja Rečica ob Paki je predvideno oblikovanje manjšega območja, ki obsega
zemljišča znotraj ureditvenega območja (aktiviranje neizkoriščenih površin) za usmerjeno gradnjo stanovanjskih hiš. Za del
naselja, ki predstavlja ureditveno območje počitniških hiš, je predlagana sprememba pretežne namembnosti iz območja počitniških
objektov v območje z mešano dejavnostjo (stanovanja in počitniški objekti).
Ureditveno območje naselja Podgora, ki je brez razvojnih možnosti, je določeno predvsem zaradi konfliktnih razmerij, ki jih
povzroča prisotnost kamnoloma (razmerja delovanja kamnoloma v okolici določa Odlok o UN za kamnolom Podgora), zahteve
varovanja vodnih virov, lokacija čistilne naprave in dolgoročne možnosti lokacije proizvodne cone ob skladišču blagovnih rezerv.
Pregled ureditvenih območij v občini Šmartno ob Paki:
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Razpršena gradnja ni vključena v ureditvena območja naselij, temveč bo na osnovi ugotovljenih funkcionalnih zemljišč (območja
za poselitev) dovoljeno širjenje v skladu z usmeritvami teh prostorskih sestavin planskih aktov občine Šmartno ob Paki .
Pogoji za namembnost in obseg posegov v prostor, za lociranje, način gradnje in oblikovanje objektov, za prometno in komunalno
urejanje ter pogoji za varstvo okolja, naravnih vrednot in kulturne dediščine, bodo za posamezna ureditvena območja naselij kot
tudi za območje izven ureditvenih območij naselij (odprt prostor občine) opredeljeni v prostorskih izvedbenih aktih.
( 13 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.7. Druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, se v
celoti spremeni besedilo prvega odstavka v podpoglavju 5.2.7.1. Območja počitniških hiš tako, da se glasi:
V osnovnem odloku o PSPA Občine Šmartno ob Paki 1997 sta bili določeni dve območji za gradnjo počitniških hiš: Mali vrh s
površino 4,55ha in Rečica ob Paki s površino 2,90ha (pretežno redek gozd). S spremembami in dopolnitvami PSPA Občine
Šmartno ob Paki v letu 2002 je za obe območji predlagana sprememba pretežne namembnosti iz območja počitniških objektov
v območje z mešano dejavnostjo (stanovanja in počitniški objekti).
( 14 ) V delu 5.2 Zasnova namenske rabe prostora, v poglavju 5.2.8 Območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev
(izven ureditvenih območij naselij):
( 14/1 ) se iz naslova poglavja črta besedilo v oklepaju »(izven ureditvenih območij naselij)«;
( 14/2 ) za podpoglavjem 5.2.8.2 Infrastrukturni koridor Pake, se dodajo tri nova podpoglavja, ki se glasijo:
5.2.8.3 Cestni koridorji
Cestam so določeni varovalni pasovi, ki se merijo od zunanjega roba cestnega sveta, na vsako stran ceste in sicer:
- pri državnih regionalnih cestah 15m;
- pri občinskih lokalnih cestah 8m;
- pri občinskih javnih poteh 6m.
Za vse posege v varovalnih pasovih cest je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca ceste. Posegi v varovalnem pasu
cesteprometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi. Pri novogradnjah ali adaptacijah obstoječih objektov v varovalnem
pasu državnih cest Direkcija RS za ceste ne prevzema nobenih obveznosti zaradi hrupa, tresenja in drugih vplivov ceste.
5.2.8.4 Koridor železniške proge
Železnici se določa varovalni progovni pas 200m od osi skrajnega zunanjega tira.
Za posege v prostor v varovalnem progovnem pasu je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljalajca železniške proge,
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upoštevati pa je potrebno tudi določila Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Pravilnika o
pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem pragovnem pasu
in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88)..
5.2.8.5 Koridorji elektroprenosnih omrežij
Daljnovodom, vključenim v sistem elektroprenosnega omrežja, so določeni koridorji oziroma urbanistične širine daljnovodov
glede na napetostni nivo:
za 110 kV 30m (2 x 15m)
za 220 kV 40m (2 x 20m)
za 400 kV 50m (2 x 25m).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne
službe – prenos električne energije.
V koridorjih elektroprenosnega omrežja je potrebno za vse posege (novogradnje, nadzidave, dozidave, legalizacije) na objektih,
ki so namenjeni za stalno ali občasno bivanje, na pomožnih objektih in na objektih, ki so namenjeni za rekreacijo, predložiti
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene s predpisi določene mejne vrednosti elektromagnetnega polja.
( 15 ) v delu 5.3. Urbanistična zasnova naselja Šmartno ob Paki - programske usmeritve:
( 15/1 ) v poglavju Zasnova namenske rabe, se v celoti spremeni besedilo in tabelarični pregled tako, da se glasita:
Zasnova namenske rabe
Ureditveno območje naselja Šmartno ob Paki je opredeljeno kot območje zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami - prevladujočimi
namembnostmi:
Pregled površin ureditvenega območja UZ naselja Šmartno ob Paki po pretežni namembnosti:
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( 15/1 ) v poglavju Zasnova načinov urejanja, se v celoti spremeni besedilo in tabelarični pregled tako, da se glasita:
Zasnova načinov urejanja
Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Šmartno ob Paki se bo urejalo s prostorskimi izvedbenimi akti (ureditveni in
zazidalni načrti) ter prostorskimi ureditvenimi pogoji. Posamezna zaključena območja znotraj ureditvenega območja naselja se
bodo urejala na osnovi:
območje urejanja
način urejanja
stanje predvidena izdelava
………………………………………………………………………………………………………………………………..
P(4)2 - širitev
Lokacijski (ureditveni) načrt
X
………………………………………………………………………………………………………………………………..
C(4)2 - širitev
Lokacijski (ureditveni) načrt
X
………………………………………………………………………………………………………………………………..
C(4)3- del, C(4)4
Lokacijski (ureditveni) načrt
X
………………………………………………………………………………………………………………………………..
vsa ostala območje znotraj meje UZ Prostorski ureditveni pogoji
X
………………………………………………………………………………………………………………………………..
( B ) v delu 6. Obvezna izhodišča državnega – republiškega dolgoročnega plana in prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Šmartno ob Paki, se besedilo spremeni v naslednjih delih:
( 16 ) v delu 6.1. Obvezna izhodišča državnega – republiškega dolgoročnega plana, se drugi odstavek s pregledno tabelo korigira
tako, da se glasi:
Obvezna izhodišča dolgoročnega plana RS za obdobje 1986 - 2000 za prostor Občine Šmartno ob Paki v letu 2002:
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( C ) v delu 8. Kartografska dokumentacija k prostorskim sestavinam planskih aktov Občine Šmartno ob Paki:
( 17 ) se v tč. 2) pri navedbi listov kartografskega dela:
( 17/1 ) pri listu št. 4 zamenja besedilo z naslednjo navedbo listov:
list št. 4.1 Zasnova varovanja naravnih vrednot (tema 4)
1:25000
list št. 4.2 Zasnova varstva kulturne dediščine (tema 4)
1:25000
( 17/2 ) pri listu št. 11 zamenja besedilo, tako da se glasi:
list št. 11 Zasnova območij za obrambo ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (tema 11)
1:25000
( 17/3 ) pri listu št. 13 na koncu doda besedilo, tako, da se glasi:
list št. 13 Zasnova osnovne rabe prostora Občine Šmartno ob Paki - prikaz obveznih izhodišč državnega PP
1:25000
( 17/4 ) črta se navedba lista št. 15.
( 18 ) se v tč. 3) v celoti zamenja navedba listov kartografske dokumentacije tako, da se glasi:
Vsebina spremenjenega in dopolnjenega dela kartografske dokumentacije, na osnovi digitalnega katastrskega načrta, je
naslednja:
list a/
Naslovnica
list št. 1 Preglednica vezave listov 1:25000
list št. 2 Mozirje 30, Šoštanj 21
1:5000
list št. 3 Šoštanj 31
1:5000
list št. 4 Šoštanj 32
1:5000
list št. 5 Šoštanj 33
1:5000
list št. 6 Šoštanj 41
1:5000
list št. 7 Šoštanj 42
1:5000
list št. 8 Šoštanj 43
1:5000
list št. 9 Celje 2, Celje 3
1:5000
list št.10 Legenda k listom 2 do 9
3. člen
Vsebina kartografske dokumentacije, ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev PSPA Občine Šmartno ob Paki v letu 2002,
je navedena v točkah 2) in 3) v drugem členu osnovnega odloka o PSPA Občine Šmartno ob Paki 1997, z upoštevanjem
sprememb iz tč. (C) v drugem členu tega odloka.
Kartografska dokumentacija, kot sestavni del teh sprememb in dopolnitev PSPA Občine Šmartno ob Paki v letu 2002, je shranjena
v digitalni obliki na sedežu Občine Šmartno ob Paki. Izpisi kartografske dokumentacije v tiskarski in elektronski obliki so na
vpogled na sedežu Občine Šmartno ob Paki.
Po en vezan izvod kartografske dokumentacije se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Šmartno ob Paki, na Upravni enoti
Velenje ter na Uradu RS za prostorsko planiranje na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-01/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 21. in. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95,
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99, 59/99-odl. US, 70/00 in
100/00), 4., 26. in 30. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/93, 44/95odl. US, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/2000), 3., 4., 5. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb
v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/99), Pravilnika o
ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), Pravilnika o odlaganju
odpadkov (Ur. l. RS št. 5/00 in 20/01), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju JS ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št.
21/2001), Navodila o metodologiji za oblikovaje cen obveznih lokalnih javnih
služb (Ur. l. RS, št. 56/2001), Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 70/2001), 3. in 25. člena Zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur.l. RS, št. 10/91, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 in 24/2001) in 16.
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 4-1/99) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel

ODLOK

o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov v občini Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen odloka
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in
odlaganja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu javne
službe) na območju občine Šmartno ob Paki. Odlok opredeljuje
ločeno zbiranje in ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami,
ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo, ravnanje z nevarnimi
frakcijami, z biološkimi odpadki in z ostanki komunalnih
odpadkov ter odlaganje komunalnih odpadkov.
2. Vsebina odloka:
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. splošne določbe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe,
3. pogoji in način izvajanja javne službe,
4. obveznosti izvajalcev javnih služb,
5. obveznosti uporabnikov javne službe,
6. odlaganje odpadkov,
7. nadzor,
8. viri financiranja in obračun storitev javne službe,
9. kazenske in
10. prehodne določbe.
3. člen
3. Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku
so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do
storitev javne službe,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih
odpadkov in nevarnih odpadkov,
3. zagotoviti čim večjo predelavo in ponovno uporabo ločenih
frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek,
4. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih
odpadkov«,
5. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov ravnanja
s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja
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odpadkov ter programa ukrepov na področju ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov.
4. Pojmi
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
4.1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter
storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine Šmartno
ob Paki in so opredeljeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov
pod klasifikacijsko številko 20 /komunalni odpadki in njim
podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti,
vključno z ločeno zbranimi frakcijami/ in pod klasifikacijsko
številko 15 01 /odpadna embalaža z ločeno zbrano embalažo,
ki je komunalni odpadek/ skladno s Pravilnikom o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.
20/2001).
4.2. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih
so izločene ločeno zbrane frakcije in ostanki, ki nastanejo pri
čiščenju ločeno zbranih frakcij in razgradnji kosovnih odpadkov
in opreme. Praviloma se jih zaradi sestave ali načina nastajanja
ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih
odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 in 20 01.
4.3. Biološki odpadki so organski odpadki, ki nastajajo v
gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane,
zelenjavni odpadki, odpadki sadja…), odpadki iz vrtov, organski
odpadki iz gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo,
odpadki iz parkov in pokopališč (npr. trava, vejevje, listje, rože,
odrezano grmovje … ) in drugi organski odpadki, primerni za
kompostiranje.
4.4. Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi
svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v
zabojnikih ali posodah za odpadke (pohištvo, gospodinjski
stroji in aparati, ki ne vsebujejo nevarnih snovi).
4.5. Oprema je zavržena oprema iz gospodinjstev, ki vsebuje
nevarne snovi (hladilniki, zamrzovalniki, avdiovizualna,
računalniška in elektronska oprema).
4.6. Nevarne frakcije so frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih
lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
4.7. Povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju
povzročitelji) je vsak prebivalec občine Šmartno ob Paki in
vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine
Šmartno ob Paki in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
Povzročitelj je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja
komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu
javne službe.
Vsi povzročitelji so obvezni uporabniki storitev javnih služb
ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov.
4.8. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju
zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini
objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer
povzročitelji neovirano odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane
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posode ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v tipizirane posode
odlagajo tudi biološki odpadki.
4.9. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju
prevzemno mesto) je mesto, kjer povzročitelji prepuščajo
po vnaprej določenem urniku koncesionarju komunalne in
biološke odpadke v tipiziranih vrečkah, posodah ali zabojnikih.
Locirano je ob vozni poti smetarskega vozila.
4.10. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej
določeno mesto, kjer povzročitelji prepuščajo koncesionarju
kosovne odpadke in opremo po vnaprej določenem in javno
objavljenem urniku.
4.11. Premična zbiralnica nevarnih frakcij (v nadaljevanju
premična zbiralnica) je posebej urejeno vozilo za prevzemanje
nevarnih frakcij po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.
4.12. Zbiralnica ločenih frakcij (v nadaljevanju zbiralnica) je
urejen prostor, opremljen s posodami ali zabojniki za zbiranje
ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Zbiralnice se uredijo
praviloma v stanovanjskih in trgovskih območjih, v območjih
javnih ustanov in tam, kjer ločene frakcije nastajajo.
4.13. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit
prostor, opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh
vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji prepuščajo
izvajalcu javne službe tudi kosovne odpadke.
4.14. Sortirnica (reciklažno dvorišče) je ustrezno urejen
prostor, v katerem se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno
zbranih frakcij /v kolikor le-te ne dosegajo dovolj dobre čistosti/;
sortiranje nevarnih frakcij ter razgradnja in predelava kosovnih
odpadkov.
4.15. Kompostarna je urejena utrjena površina za prevzem in
predelavo bioloških odpadkov v kompost.
4.16. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju
odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano
odlaganje odpadkov.
4.17. Večstanovanjski objekt je po tem odloku objekt, ki ima
več kot dve stanovanjski enoti.
5. člen
5. Subjekti ravnanja in odlaganja odpadkov so:
Subjekti ravnanja in odlaganja odpadkov so:
 Občina Šmartno ob Paki,
 izvajalci javnih služb in
 povzročitelji komunalnih odpadkov oziroma uporabniki.
6. člen
5.1. Občina Šmartno ob Paki
Občina Šmartno ob Paki je po zakonu zadolžena, da organizira
in zagotovi pogoje za izvajanje javnih služb ravnanja in
odlaganja komunalnih odpadkov in izvaja nadzor nad izvajalci
javnih služb. Je lastnica /solastnica/ objektov za ravnanje in
odlaganje komunalnih odpadkov.
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7. člen
5.2. Izvajalci javnih služb
Po Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 10/98) izvajata javni službi ravnanja
in odlaganja komunalnih odpadkov 2 izvajalca:
 izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
koncesionar;
 izvajalec javne službe odlaganja odpadkov je javno podjetje,
ki je upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov (v
nadaljevanju upravljavec odlagališča).
8. člen
5.3. Uporabniki javnih služb
Uporabniki storitev javnih služb ravnanja in odlaganja
komunalnih odpadkov so povzročitelji komunalnih odpadkov.
So pravne in fizične osebe, ki na območju občine Šmartno
ob Paki stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s
tem, da bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, opravljajo
dejavnost, upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča,
igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike
in podobno) in organizirajo kulturne, športne ter druge javne
prireditve.
Pooblaščene osebe v več stanovanjskih hišah in drugih objektih
prevzamejo z uveljavitvijo tega odloka nekatere obveznosti
povzročiteljev.
Med povzročitelje komunalnih in njim podobnih odpadkov po
tem odloku ne spadajo pravne osebe, ki imajo tako velike
količine odpadkov, da so direktni zavezanci za poročila na
Agenciji RS za okolje pri Ministrstvu za okolje, prostor in
energijo in imajo v okviru svojega sistema za ravnanje z
odpadki ustrezno urejeno tudi ravnanje s komunalnimi in njim
podobnimi odpadki, morajo pa na pristojno občinsko službo
predložiti podatke o odgovorni osebi za ravnanje z odpadki
ter podatke o pooblaščenem podjetju, ki za njih v celoti izvaja
ravnanje z odpadki.
9. člen
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja
odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali
nepremičnine, kjer so odloženi odpadki, v kolikor jih lastnik
zemljišča ni prijavil pristojni republiški ali občinski inšpekciji.
10. člen
Ta odlok je obvezen za vse uporabnike in izvajalce javne službe
ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov ter udeležence
pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali
komunalni odpadki.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
11. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku
obsega:
1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
2. Ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijami
4. Ravnanje z biološkimi odpadki
5. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov
6. Razvrščanje, sortiranje in predelava komunalnih odpadkov
v sortirnici ali na reciklažnem dvorišču.
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Javna služba odlaganja komunalnih odpadkov obsega
odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov.
12. člen
1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
 zbiranje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem in njihovo
prevzemanje v zbiralnicah in v zbirnih centrih,
 oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločenega
zbiranja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih, v predelavo
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo,
 zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih
frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v
zbiralnicah in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,
 nabava in vzdrževanje posod in zabojnikov za prepuščanje
ločenih frakcij v zbiralnicah,
 nabava in vzdrževanje zabojnikov in druge opreme v zbirnih
centrih, namenjene prepuščanju in oddajanju ločenih
frakcij,
 nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz ločenih
frakcij v predelavo,
 urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena
oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih
frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
13. člen
2. Ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo
 prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme na prevzemnih
mestih za kosovne odpadke po vnaprej dogovorjenem
urniku,
 prevzemanje kosovnih odpadkov in opreme v zbirnem
centru,
 razgradnja in predelava kosovnih odpadkov in opreme,
 oddajanje prevzete opreme pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem;
 zagotavljanje predelave in odstranjevanja razgrajenih
kosovnih odpadkov,
 oddajanje ostankov odpadkov po razgradnji na odlagališče
odpadkov,
 nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevzemanje
kosovnih odpadkov in opreme,
 nabava in vzdrževanje opreme za razgradnjo in predelavo
kosovnih odpadkov in opreme,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah
ločenih frakcij, pridobljenih z razgradnjo kosovnih odpadkov
in opreme po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
14. člen
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijami
 zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih
zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,
 prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,
 začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
 oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma
predelovalcem,
 nabava in vzdrževanje posod in vozil premičnih zbiralnic
nevarnih frakcij,
 nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje
nevarnih frakcij,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih
frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.
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15. člen
4. Ravnanje z biološkimi odpadki
 zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov na prevzemnem
mestu in v kompostarni,
 odvoz in oddajanje prevzetih bioloških odpadkov v
kompostarno,
 nabava in vzdrževanje posod za biološke odpadke,
 nabava in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških odpadkov,
 nabava in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod za
biološke odpadke,
 predelava bioloških odpadkov v kompost,
 odvoz ostankov bioloških odpadkov po predelavi na
odlagališče odpadkov,
 vzdrževanje objekta in opreme kompostarne,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih in
predelanih bioloških odpadkih po predpisih o ravnanju in
odlaganju odpadkov.
16. člen
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je obvezno na področjih,
ki jih določi za to pristojen občinski organ in jih potrdi občinski
svet.
17. člen
Kompostiranje bioloških odpadkov v lastnih kompostnikih
v domačem vrtu ob stanovanjskih hišah je dovoljeno na
področjih, kjer ni določeno obvezno zbiranje in odvoz bioloških
odpadkov.
18. člen
5. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov
 zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
 prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih
odpadkov na odlagališče odpadkov,
 nabava in vzdrževanje posod in zabojnikov za ostanke
komunalnih odpadkov,
 nabava in prodaja tipiziranih vrečk za ostanke komunalnih
odpadkov,
 nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih
odpadkov,
 nabava in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod za
ostanke komunalnih odpadkov,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostankih
komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju
odpadkov.
19. člen
6. Razvrščanje in sortiranje komunalnih odpadkov v sortirnici,
na reciklažnem dvorišču ali v zbirnem centru
 prebiranje in razvrščanje ločenih frakcij, zbranih v zbiralnicah
in zbirnem centru, ki ne dosegajo ustrezne čistosti, pred
oddajo pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
 razvrščanje in sortiranje nevarnih frakcij, zbranih v premičnih
zbiralnicah in zbirnem centru, pred oddajo pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem,
 razvrščanje frakcij, pridobljenih pri razgradnji nenevarnih
kosovnih odpadkov, pred oddajo pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem,
 razvrščanje frakcij, pridobljenih pri razgradnji nevarnih
kosovnih odpadkov, pred oddajo pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem,
 odvoz ostankov odpadkov po sortiranju na odlagališče
odpadkov,
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 nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz
pridobljenih ločenih frakcij odpadkov pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem,
 zagotavljanje ter sporočanje podatkov o ločenih frakcijah,
pridobljenih z razgradnjo in razvrščanjem po predpisih po
predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
20. člen
7. Odlaganje komunalnih odpadkov
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču
nenevarnih odpadkov (odlagališču). Na odlagališče je dovoljeno
odlagati samo odpadke, ki imajo spremno dokumentacijo,
zahtevano s Pravilnikom o odlaganju odpadkov in so predhodno
obdelani skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za katere
je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri Ministrstvu
za okolje in prostor.
Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje
odlagališča, kakor je predpisan s Pravilnikom o odlaganju
odpadkov
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električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih
snovi.

24. člen
V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje nevarnih
frakcij in kosovnih odpadkov ter opreme. Prevzemanje
nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in opreme je nadzorovano
z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
25. člen
V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje
odpadnega gradbenega materiala iz gospodinjstev in ostanka
komunalnih odpadkov.
26. člen
V kompostarni se prevzemajo biološki odpadki, ki jih koncesionar
redno prevzema na prevzemnih mestih in v zbirnem centru. V
obratovalnem času kompostarne se zagotavlja tudi prevzem
večjih količin zelenega odpada /količine večje od 10 m3/, po
predhodnem dogovoru s koncesionarjem.

III. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

27.člen
V premičnih zbiralnicah se prevzemajo nevarne frakcije,
najmanj enkrat letno. Zbirna mesta, ki sta najmanj 2, morata
biti po občini enakomerno razdeljena.

21. člen
Pogoji za izvajanje obeh javnih služb so zagotovljeni z objekti,
napravami in opremo za izvajanje posameznih vrst javne
službe.

28. člen
Na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov se prevzemajo
kosovni odpadki in oprema, najmanj enkrat letno, termine
določi koncesionar v letnem programu.

22. člen
V zbiralnicah se zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
 papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno
embalažo iz lepenke,
 odpadne embalaže iz stekla,
 drobne odpadne embalaže iz plastike ter
 drobne odpadne embalaže iz kovine.

29. člen
Na prevzemnih mestih se prevzemajo ostanki komunalnih
odpadkov in biološki odpadki.
Povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov v
tipiziranih posodah in zabojnikih volumna od 120 do 1100 litrov
in tipiziranih kovinskih zabojnikih volumna od 4 m3 do 7 m3;
biološke odpadke pa v tipiziranih posodah volumna od 120 do
700 litrov.
Posode in zabojniki morajo imeti pokrov.

Število zbiralnic se določi glede na gostoto poselitve oziroma
na količino ločenih frakcij. V območju večjih naselij pokriva
ena zbiralnica največ 500 prebivalcev. Lokacijo določita
koncesionar in občina.
23. člen
V zbirnem centru je zagotovljen prevzem naslednjih ločenih
frakcij:
 papirja in lepenke vseh vrst in velikosti vključno z odpadno
embalažo iz papirja in lepenke,
 stekla vseh velikosti in oblik vključno z odpadno embalažo iz
stekla,
 plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 oblačila,
 tekstil,
 jedilna olja in maščobe,
 barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
 detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 baterije in akumulatorji, ki niso vključeni v skupine 16 06 01,
16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov
iz predpisa o ravnanju z odpadki,

30. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se lahko občasno prepuščajo
tudi v tipiziranih vrečkah, če v posodah ali zabojnikih ni prostora
za vse odpadke.
31. člen
Prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov v tipiziranih
vrečkah je lahko tudi redno, če /občina/ koncesionar tako
prepuščanje odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti
odjemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki
nastajajo.
32. člen
Povzročitelji prepuščajo biološke odpadke v tipiziranih rjavih
posodah volumna od 120 do 700 litrov.
33. člen
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz
odpadkov. Prevzem se opravlja s posebnimi vozili, katerih
opremljenost zagotavlja praznjenje posod in zabojnikov,
nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez
čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
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34. člen
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, morata povzročitelj
ali pooblaščena oseba zagotoviti, da so posode in tipizirane
vrečke na prevzemnem mestu le v času, določenem za prevzem
ostankov komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.
35. člen
Za čas do prevzema ostankov komunalnih in bioloških
odpadkov mora povzročitelj ali pooblaščena oseba zagotoviti,
da so posode nameščene na zbirnem mestu tako, da
povzročitelji v njih neovirano zbirajo ostanke komunalnih in
bioloških odpadkov.
36. člen
Tipizirane vrečke morajo povzročitelji do prevzema hraniti v
stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo,
ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih
v stavbi.
37. člen
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti njegova površina
primerne velikosti, asfaltirana ali tlakovana, posode pa
zavarovane pred vremenskimi vplivi.
Vsa zbirna mesta morajo biti vzdrževana in redno čiščena, za
kar so zadolženi povzročitelji ali pooblaščena oseba.
38. člen
Če zbirnega mesta ni mogoče urediti na površini, ki je v lasti
povzročitelja ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ
Občine Šmartno ob Paki določi namestitev posod na javni
površini.
39. člen
V primeru izpada prevzema odpadkov zaradi višje sile, mora
koncesionar o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje, izpadli
prevzem odpadkov pa opraviti takoj, ko je možno.
40. člen
Razmerja med koncesionarjem in uporabniki se uredijo s
pogodbo.
41. člen
Na odlagališču odpadkov se redno prevzemajo ostanki
komunalnih odpadkov in drugi nenevarni odpadki, skladno
s predpisi o ravnanju in odlaganju odpadkov. Upravljavec
odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča
zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje
pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje
istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove
lastnosti. Odpadki se prevzemajo na prevzemni postaji z
obveznim tehtanjem in prevzemom spremne dokumentacije.
Odpadki se pred kompaktiranjem vizualno pregledajo, izvajajo
se tudi kontrolne kemične analize skladno s predpisi.
42. člen
Redno prevzemanje in odlaganje ostankov komunalnih
odpadkov je urejeno s pogodbo med upravljavcem in
koncesionarjem.
Redno prevzemanje in odlaganje nenevarnih odpadkov
je urejeno s pogodbo med upravljavcem in povzročitelji
nenevarnih odpadkov.
43. člen
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Za izredni prevzem in odlaganje nenevarnih odpadkov
mora povzročitelj predhodno pridobiti soglasje upravljavca
odlagališča.
44. člen
Če so pripeljani odpadki neustrezni, jih mora koncesionar ali
povzročitelj odpeljati na ustrezno mesto.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB
1. Obveznosti koncesionarja
45. člen
Koncesionar mora zagotoviti:
1. redno praznjenje posod za ostanek komunalnega odpadka,
prevzemanje tipiziranih vrečk in odvoz na odlagališče
odpadkov,
2. redno praznjenje posod za biološki odpadek in odvoz v
kompostarno,
3. redno praznjenje posod oziroma zabojnikov v zbiralnicah
in v zbirnih centrih,
4. prevzem kosovnih odpadkov in opreme skladno z letnim
programom ravnanja,
5. prevzem nevarnih frakcij skladno z letnim programom
ravnanja,
6. da so vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov
ustrezno opremljena in zagotavljajo praznjenje posod in
zabojnikov, nakladanje, prevoz in razkladanje odpadkov
brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
7. da so posode ali zabojniki v zbiralnicah enakega tipa in
ustrezno označeni,
8. da so zabojniki v zbirnem centru ustrezno označeni,
9. redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
10. čiščenje in vzdrževanje prevzemnih mest, zbiralnic in
zbirnih centrov,
11. redno vzdrževanje posod in zabojnikov v zbiralnicah in
zbirnem centru,
12. zamenjavo dotrajanih posod in zabojnikov v zbiralnicah in
zbirnem centru,
13. opremljanje zbiralnic in zbirnega centra s posodami ali
zabojniki za ločene frakcije,
14. nabavo novih posod za nove uporabnike,
15. pranje posod za ostanek komunalnih odpadkov v skladu s
sprejetim letnim programom,
16. pranje posod za biološke odpadke v skladu s sprejetim
letnim programom,
17. zamenjavo posod s posodami drugih velikosti na zahtevo
uporabnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih
količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,
18. nabavo in prodajo tipiziranih vrečk,
19. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov
komunalnih odpadkov na odlagališče,
20. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških odpadkov
na kompostarno,
21. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz ločenih frakcij v
predelavo,
22. nabavo in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod,
23. obveščanje, če zaradi višje sile izpade prevzem odpadkov,
izpadli prevzem pa opravi takoj, ko je to možno,
24. ugotavljanje sestave in količine prevzetih ostankov
komunalnih odpadkov in v primeru kršitve kršilca prijaviti
pristojni občinski službi,
25. ugotavljanje količine in sestave bioloških odpadkov in v
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primeru kršitve kršilca prijavi pristojni občinski službi,
26. kontroliranje uporabe posod in v primeru kršitve kršilca
prijavi pristojni občinski službi,
27. vodenje in ažuriranje zbirke podatkov,
28. izdajanje pogojev za soglasja,
29. posredovanje podatkov za obračun ravnanja z odpadki
izvajalcu inkasa storitev,
30. posredovanje podatkov za napoved takse zavezancu za
takso in
31. pripravo letnih programov ravnanja z odpadki.
46. člen
Tipsko obliko, barvo, velikost ter označenost posod in
zabojnikov za komunalne odpadke določi koncesionar, potrdi
pa pristojni občinski organ.
Zbirke podatkov
47. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
 register prevzemnih mest v digitalni obliki,
 kataster zbiralnic, zbirnega centra in kompostarne v
digitalni obliki,
 podatke o prevzetih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih,
nevarnih frakcijah, ostankih komunalnih odpadkov,
bioloških odpadkih, vodene po predpisih o ravnanju in
odlaganju komunalnih odpadkov.
Register prevzemnih mest:
Za vsako gospodinjstvo oziroma vsako posamezno stavbo, v
kateri nastajajo komunalni odpadki se določi:
- ime, naslov in šifro plačnika,
- lokacijo prevzemnega mesta za ostanek komunalnih
odpadkov in bioloških odpadkov,
- število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim
ali začasnim prebivališčem v stavbi,
- način prepuščanja (v posodi ali v vrečkah), velikost in
število posod za prepuščanje ostankov komunalnih
odpadkov in bioloških odpadkov ter pogostost prevzema.
Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka vodi koncesionar v
registru prevzemnih mest.

Številka 14 - 2004 / stran 29

pred začetkom uporabe objekta, da se dogovorita o lokaciji
prevzemnega mesta, o dobavi, številu in prostornini posod ter
o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Za pravne osebe je predložitev pogodbe z izvajalcem javne
službe ravnanja z odpadki pogoj za pridobitev uporabnega
dovoljenja za objekt.
Pred začetkom uporabe stavbe koncesionar izvede vpis
prevzemnega mesta v register prevzemnih mest.
Evidence
49. člen
Koncesionar mora voditi evidenco o:
 naseljih, v katerih zagotavlja stalno ali občasno ločeno
zbiranje ločenih in nevarnih frakcij ter kosovnih odpadkov
in opreme,
 celotni količini zbranih komunalnih odpadkov,
 količini izločenih ločenih in nevarnih frakcij,
 količini in vrsti ločenih frakcij, oddanih predelovalcem,
 količini komposta, pridobljenega s predelavo bioodpada,
 količini in vrsti nevarnih frakcij, oddanih predelovalcem,
 količini in vrstah ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna
embalaža, oddanih družbi za odpadno embalažo.
Sestavni del evidence so potrjeni evidenčni listi in potrdila o
predanih frakcijah. Dokumentacijo mora hraniti najmanj 5 let.
Koncesionar mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke ločenih
frakcij, ki jo odda v predelavo ali odstranjevanje.
Soglasja
50. člen
Koncesionar izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom,
k lokacijskim dokumentacijam, k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja oziroma za pridobitev enotnega
dovoljenja za graditev za objekte, v katerih bodo nastajali
komunalni odpadki. V njih predpiše pogoje za izvedbo zbirnih
in prevzemnih mest ter zbiralnic in dovozov do njih.
Soglasja izdaja upravljavec.
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki

Podatki za posamezno večstanovanjsko stavbo se v registru
prevzemnih mest lahko spremenijo zaradi:
 sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi /po
podatkih iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o
številu zaposlenih v posameznih dejavnosti/,
 spremenjenih količin komunalnih odpadkov v stavbi.

51. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi
koncesionar do 15. oktobra za naslednje leto, potrdi ga Svet
Občine Šmartno ob Paki.

Koncesionar ob vsaki spremembi podatkov potrdi povzročitelju
vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi
prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in obračun
storitev najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register
prevzemnih mest. Sprememba podatkov je možna le na
osnovi uradnih podatkov centralnega registra prebivalstva in
dokumentov, ki jih izda upravna enota.

 časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov
in opreme na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov in
v zbirnem centru, opis razgradnje in predelave kosovnih
odpadkov in opreme ter oddaja frakcij pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem,
 opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in
obdelavo kosovnih odpadkov, opreme in nevarnih frakcij,
ki jih bo nabavil po letnem programu,
 časovni razpored in način prevzemanja nevarnih
frakcij s premičnimi zbiralnicami in v zbirnem centru, z
opisom načina oddaje pooblaščenim zbiralcem oziroma
predelovalcem
 opis načina prevzemanja zelenega odpada v zbirnem

Prijava prevzemnega mesta
48. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti
koncesionarju začetek uporabe stavbe najkasneje 15 dni

Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki vsebuje:
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centru in v kompostarni,
 število zbiralnic, njihove lokacije, število in prostornino
posod, pogostost odvoza, načrt opremljanja obstoječih
ter načrt vzpostavljanja novih zbiralnic,
 načrt opremljanja zbirnega centra,
 podatke o naseljih in številu gospodinjstev, ki se jim
zagotavlja prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
 podatke o naseljih in številu gospodinjstev, katerim se
zagotavlja prevzemanje bioloških odpadkov,
 podatke o prevzemnih mestih, velikosti posod, in
pogostosti prevzemanja ostankov komunalnih in bioloških
odpadkov,
 podatke o načrtovani letni količini zbranih ostankov
komunalnih in bioloških odpadkov količini zbranih ločenih
in nevarnih frakcij,
 način prodaje tipiziranih vrečk,
 število posod in vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec v letu
programa,
 pogostost pranja posod za ostanke komunalnih in bioloških
odpadkov in
 način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Pri izdelavi urnika je potrebno upoštevati, da se običajno
odpadke prevzema enkrat tedensko, da je na območjih
poselitve s strnjeno blokovno zazidavo, kjer primanjkuje
prostora za namestitev ustreznih zabojnikov določena
pogostost prevzemanja odpadkov z ocenjeno najmanjšo
količino odpadkov na prebivalca na teden, da se zaradi
preprečevanja smradu v poletnih mesecih zagotavlja večja
pogostost odvoza bioloških odpadkov, v zimskih mesecih pa
manjša pogostost in da so za naselja, ki so več kot običajno
oddaljena od običajnih poti odvoza, dovoli manjšo pogostost
prevzemanja odpadkov. Uporaba teh določil pa ne vpliva na
obračun storitev službe ravnanja z odpadki.
2. Obveznosti upravljavca odlagališča
52. člen
Upravljavec odlagališča mora zagotoviti:
1. redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. redni prevzem nenevarnih odpadkov, po predhodnem
soglasju pristojnega občinskega organa in skladno z
dovoljenjem Agencije RS za okolje MOP,
3. izredni prevzem nenevarnih odpadkov po predhodnem
soglasju,
4. tehtanje odpadkov,
5. vizualni pregled odpadkov pred kompaktiranjem,
6. občasne kontrolne kemične analize,
7. izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
8. prevzemanje odpadkov od fizičnih oseb v začasnem
zbirnem centru znotraj odlagališča, do izgradnje ustrezne
infrastrukture,
9. oddaja izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma
predelovalcem,
10. urejanje, vzdrževanje in varovanje odlagališča skladno s
predpisi,
11. izvajanje obratovalnega monitoringa,
12. izdelavo poslovnika po Pravilniku o ravnanju z odpadki
(Ur.l.RS, št.84/98),
13. vodenje zbirk podatkov,
14. izdajanje soglasij in
15. pripravo letnega programa odlaganja odpadkov.
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Zbirke podatkov
53. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
 zbirke evidenčnih listov,
 evidenco obrazcev B in ocen odpadkov,
 podatke o vrsti in količini odloženih odpadkov,
 podatke o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem,
 zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
 kataster odlagališča,
 podatke o izdanih soglasjih,
 zbirke listin, potrebnih za napoved takse za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Soglasja
54. člen
Soglasja oziroma pogoje k prostorskim izvedbenim aktom,
k lokacijskim dokumentacijam, k projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja oziroma za pridobitev enotnega
dovoljenja za graditev za objekte, v katerih bodo nastajali
komunalni odpadkih izdaja upravljavec. V njih predpiše
pogoje in postopke za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki
jih je predpisal koncesionar in predpiše pogoje za odlaganje
komunalnih in nenevarnih odpadkov.
Letni program odlaganja komunalnih odpadki
55. člen
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov pripravi
upravljavec odlagališča do 15. oktobra za naslednje leto, potrdi
ga Svet Občine Šmartno ob Paki.
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov vsebuje:
 časovni razpored in način prevzemanja ostankov
komunalnih odpadkov na odlagališče,
 časovni razpored in način prevzemanja nenevarnih
odpadkov na odlagališče,
 časovni razpored in način prevzemanja komunalnih
odpadkov od fizičnih oseb na odlagališče,
 opis postopkov vizualnega pregleda odpadkov in opis
postopkov kontrolnih kemičnih analiz,
 opis opreme za prevzemanje, vzdrževanje in varovanje
odlagališča in za kompaktiranje odpadkov,
 opis izvajanja obratovalnega monitoringa,
 opis in obseg vzdrževalnih in investicijskih del za prihodnje
leto,
 način obveščanja uporabnikov storitev javne službe,
 podatke o načrtovani letni količini odloženih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
56. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki je obvezna gospodarska
javna služba in je za uporabnike obvezna. V kolikor povzročitelj
odkloni podpis pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki,
lahko pristojna občinska služba z odločbo odredi obvezno
uporabo javne službe ravnanja z odpadki.
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Pravne osebe iz 3. odstavka 8. člena morajo z usposobljenim
izvajalcem ravnanja z odpadki skleniti pogodbo o ravnanju z
odpadki ter en izvod dostaviti pristojni občinski službi.
57. člen
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo
čim več ločenih frakcij v zbiralnicah in v zbirnih centrih.
Povzročitelji morajo oddajati vse:
 nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premičnih
zbiralnicah in v zbirnih centrih,
 kosovne odpadke in opremo pri občasnem prevzemanju v
zbiralnicah kosovnih odpadkov in v zbirnih centrih.
58. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
1. hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje ločeno od
drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
2. hranijo ločene frakcije do njihove oddaje varno in
neškodljivo za okolje,
3. kosovne odpadke pred oddajo ročno razstavijo na več
kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno
eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
59. člen
Povzročitelji ali pooblaščene osebe morajo zagotoviti:
1. da so posode in vrečke, namenjene odlaganju ostankov
komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto
še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje
odpadkov;
2. da so posode, namenjene odlaganju bioloških odpadkov,
postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom
delovnega časa za prevzemanje odpadkov;
3. da po praznjenju posode namestijo nazaj na zbirno
mesto;
4. da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo
na prevzemnem ali na zbirnem mestu;
5. da je dovoz do prevzemnega mesta tudi v zimskem času
vzdrževan in je omogočen odvoz odpadkov;
6. obveščanje koncesionarja o spremembah, ki vplivajo na
obračun storitev javne službe.
60. člen
Prepovedano je:
1. odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v
zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za
ostanke komunalnih odpadkov ali v posode za biološke
odpadke;
2. mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki
komunalnih odpadkov ter biološkimi odpadki ali mešati
posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj;
3. mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih
odpadkov;
4. v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov
odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material
in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in
veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne
odpadke, odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju,
gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka;
5. odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane;
6. razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi;
7. pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.
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61. člen
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in opremo na
prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6.00 ure na dan
prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Če odloži odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki ali
oprema in jih koncesionar ne prevzame, jih mora odstraniti s
prevzemnega mesta takoj po končanem prevzemanju kosovnih
odpadkov.
62. člen
Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje
komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje
komunalnih odpadkov.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave
ali odstranitve komunalnih odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki, to na njegove stroške izvede koncesionar
na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa.
63. člen
Če povzročitelja ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev komunalnih odpadkov koncesionar na stroške
občine Šmartno ob Paki na podlagi odločbe inšpekcije.
64. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev z več
kot 1000 udeleženci morajo za čas trajanja prireditve zagotoviti,
da se prireditveni prostor opremi s posodami ali zabojniki
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje
ostankov komunalnih odpadkov in da najkasneje v 24 urah po
končani prireditvi koncesionar odpadke prevzame.
Stroški bremenijo organizatorja.
VI. ODLAGANJE ODPADKOV
65. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališče
nenevarnih odpadkov (odlagališče).
V območju odlagališča se lahko uredijo prostori za začasno
skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo
nevarnih frakcij, lahko pa tudi zbirni center.
Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka se
lahko uredijo, če so zagotovljene tehnične možnosti zbiranja
in skladiščenja, če je določen nadaljnji postopek za ravnanje s
temi odpadki oziroma je znan zbiralec oziroma predelovalec in
je pridobljeno ustrezno dovoljenje.
66. člen
Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo tiste odpadke, ki jih
določa Pravilnik o ravnanju z odpadki.
67. člen
Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje
odlagališča, ki je predpisan s Pravilnikom o odlaganju
odpadkov, ki obsega:
1.
2.
3.

naziv upravljavca odlagališča in vrsto odlagališča,
seznam vrst in količin odpadkov, ki se skladno z
dovoljenjem lahko odlagajo,
podatke o obratovanju odlagališča:
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 obratovalni čas odlagališča
 opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov,
 opis načina in metod odlaganja odpadkov v telo
odlagališča,
 opis ravnanja z izcedno in padavinsko vodo in
odlagališčnimi plini,
4. navodila za izvajanje postopkov preverjanja odpadkov,
5. navodila za ravnanje z odpadki v začasnih skladiščih na
območju odlagališča,
6. navodila za vzdrževalna dela na odlagališču,
7. navodila za redne preglede stabilnosti telesa odlagališča
in tehničnih objektov in naprav,
8. navodila za nadzor in ukrepanje v zvezi s preprečevanjem
in zmanjševanjem obremenjevanja okolja,
9. navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
10. navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega
dnevnika.
68. člen
Zemlja in jalovina se na odlagališču uporabljata le za gradnjo
odlagalnih polj in prekrivni material v skladu s poslovnikom.
69. člen
Izkopana zemljina in jalovina ter gradbeni material se lahko
odložijo na odlagališču inertnih odpadkov, gradbeni material se
lahko odda v predelavo predelovalcem.
70. člen
Odpadke, ki so namenjeni odlaganju na odlagališče je
prepovedano odlagati izven odlagališča.
VII. NADZOR
71. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna
inšpekcija.
Inšpekcija lahko pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter
odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega odloka.
72. člen
Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati
nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v
skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti občinski inšpekciji.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
Viri financiranja

73. člen

Sredstva za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v obsegu
in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:
 iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
 iz proračuna Občine Šmartno ob Paki in
 drugih virov.
74. člen
Cena storitev se oblikujejo ločeno za:
 zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
 predelavo in obdelavo bioloških odpadkov,
 odlaganje komunalnih odpadkov.
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Cena storitev se oblikujejo za enoto posamezne storitve,
enota storitve je utežna (kg) ali prostorninska (m3) količina
komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ki jih ustvari
povzročitelj (uporabnik javne službe).
Cena storitev je lahko lastna cena ali upravičena cena.
75. člen
Diferencirana cena se lahko uveljavi pri uporabnikih, ki
povzročajo nadpovprečne količine komunalnih odpadkov ali
njihovih ostankov, ki oddajajo mešane odpadke, čeprav imajo
omogočen ločen zajem ali zaradi povečanih stroškov dostopa
zaradi oddaljenosti od strnjenih območij.
76. člen
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev koncesionirane javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, način vrednotenja teh
stroškov in postopek izračuna višine stroškov se za posamezno
koledarsko leto podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
77. člen
Cena za odlaganje komunalnih odpadkov se oblikuje na enoto
storitve. Enota storitve je utežna (kg) ali prostorninska (m3)
količina komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ki se
odložijo na odlagališče odpadkov.
78. člen
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno odlaganja komunalnih
odpadkov se določi skladno s predpisi za posamezno
koledarsko leto.
Poleg cene za odlaganje odpadkov se plačuje še taksa
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki
jo predpisuje Uredba o taksi za obremenjevanje okolja na
odložene odpadke.
79. člen
Osnova za obračun storitev je prostornina prevzetih komunalnih
odpadkov, ki se izračuna na podlagi:
 volumna posod, ki so namenjene za prepuščanje
komunalnih odpadkov in
 števila prevzemov komunalnih odpadkov.
Pri osnovi za obračun storitev v večstanovanjskih stavbah se
upošteva najmanjša količina komunalnih odpadkov na podlagi
naslednjega izračuna:
V najmanjša količina = K1 • P
kjer je:
V najmanjša količina = najmanjša povprečna količina komunalnih
odpadkov, ki nastane v večstanovanjski
stavbi v enem mesecu, izražena v litrih;
K1 =
ocena za najmanjšo povprečno količino komunalnih
odpadkov, ki nastane v enem mesecu na prebivalca
in je enaka 130 litrov;
P=
število prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v večstanovanjski stavbi.
80. člen
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih
vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno
vrečke.
81. člen
Cena odlaganja nenevarnih odpadkov ni sestavni del tarifnega
sistema in se določi posebej v pogodbi med upravljavcem
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odlagališča in povzročiteljem, potrdi jo organ upravljanja
upravljavca odlagališča.
82. člen
V primeru, ko več povzročiteljev (uporabniki, ki opravljajo
dejavnosti) uporablja isto posodo za ostanek komunalnih
odpadkov, se razdelitev stroškov med povzročitelje opredeli
v pogodbi med pooblaščeno osebo, ki jo določijo in
povzročitelji.
83. člen
V večstanovanjskih stavbah, kjer povzročitelji, ki so
gospodinjstva, uporabljajo skupno posodo za ostanek
komunalnih odpadkov, se za razdelitev stroškov uporablja
število članov v gospodinjstvu.
84. člen
Povzročitelj (uporabnik storitev javne službe) mora o
spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe,
kot je število prebivalcev (število članov v gospodinjstvu) v
večstanovanjski stavbi ali število zaposlenih v njej, sprememba
dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti
koncesionarju na posebnem obrazcu najkasneje 14 dni po
nastali spremembi.
Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstavka
zagotovi koncesionar.
V primeru, ko povzročitelj iz večstanovanjske stavbe
(uporabnik storitev javne službe) ne posreduje podatkov za
obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne
podatke, koncesionar za obračun storitev javne službe uporabi
uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v stavbi.
85. člen
Cena storitev se oblikuje skladno s predpisi, tarifni sistem
je natančneje opredeljen v Tarifnem pravilniku o ravnanju in
odlaganju komunalnih odpadkov, ki ga sprejme Svet Občine
Šmartno ob Paki.
V primerih odsotnosti, daljših od tri mesece (šolanje in bivanje
izven kraja prebivališča, delo v tujini, bolnišnično zdravljenje
izven kraja prebivališča) se uporabnikom storitve službe
ravnanja z odpadki, strošek za člana družine lahko zmanjša
na osnovi predložitve uradnega dokumenta (šole, delodajalca,
bolnišnice, UE), iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti.
86. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je lastnik
stanovanja ali uporabnik oproščen plačila storitev javne
službe, ko mu koncesionar potrdi vnos spremembe v register
prevzemnih mest. Oprostitev plačila storitev javne službe velja
samo za stanovanja, ki so prazna najmanj 3 mesece.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v kateri se ne
izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov ali
njihov uporabnik oproščen plačila storitev javne službe, ko mu
koncesionar potrdi vnos spremembe v register prevzemnih
mest. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za
poslovne prostore, ki so prazna najmanj 3 mesece.
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87. člen
Za obračun storitev javne službe povzročiteljem (uporabnikom
javne službe) pridobiva koncesionar od pristojnega organa
podatke o prebivalcih iz Centralnega registra prebivalstva v
obsegu, kot ga določa zakon.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
88. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
koncesionar, če:
1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse
uporabnike na celotnem območju občine Šmartno ob
Paki, kot to določa 45. člen, točka 1;
2. ne prevzema bioloških odpadkov na način, kot to določa
45. člen, točka 2;
3. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij v zbiralnicah in v
zbirnem centru v obsegu iz 22., 23. in 24. člena;
4. ne vzdržuje posod oziroma zabojnikov v zbiralnicah in
zbirnih centrih, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov
ne nadomesti z novimi, kot to določa 45. člen, točke 11 in
12;
5. ne čisti in vzdržuje prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih
centrov, kot to določa 45. člen, točka 10;
6. ne prevzema kosovnih odpadkov in opreme z občasnim
prevzemanjem na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov
in v zbirnem centru, skladno z letnim programom
zbiranja;
7. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v
premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru;
8. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja
ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju
z odpadno embalažo;
9. ne oddaja ločenih frakcij, zbranih z ločenim zbiranjem, v
nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnanju z
odpadki;
10. ne oddaja ločenih frakcij, pridobljenih s predelavo kosovnih
odpadkov in opreme, v nadaljnjo predelavo skladno s
predpisom o ravnanju z odpadki;
11. ne oddaja nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem
oziroma predelovalcem;
12. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih in
bioloških odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 39.
člen;
13. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi
vozili, kot to določa 45. člen točka 6;
14. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih
ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 45. člen,
točka 24;
15. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih
bioloških odpadkov, kot to določa 45. člen, točka 25;
16. ne pripravi letnih programov ravnanja s komunalnimi
odpadki v roku iz 51. člena;
17. ne vodi zbirk podatkov iz 47. člena;
18. ne zagotovi odstranitve komunalnih odpadkov, kot to
določa 63. člen tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba koncesionarja iz prvega odstavka tega
člena.
89. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
upravljavec odlagališča, če:
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ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov,
kot to določa 52. člen, točka 1;
ne omogoča odlaganja nenevarnih komunalnih odpadkov,
kot to določa 52. člen, točka 2;
ne vodi zbirk podatkov v obsegu iz 53. člena;
ne pripravi letnih programov odlaganja komunalnih
odpadkov kot to določa 55. člen.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba upravljavca odlagališča iz prvega odstavka
tega člena.
90. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to
določata 56. in 57. člen;
2. ne prepušča ostankov komunalnih odpadkov v posodah
ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 29. in 30. člen;
3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega v zimskem času in ravna v
nasprotju z drugimi določbami 37. in 33. člena;
4. ne prepušča bioloških odpadkov v posodah, kot to določa
32. člen;
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili 60.
člena;
6. ne obvešča koncesionarja o spremembah, ki vplivajo na
obračun storitev javne službe kot določa 59. člen, točka
9;
7. ne odpelje odpadkov iz odlagališča odpadkov na ustrezno
mesto, kot to določa 44. člen;
8. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne
odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih,
ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov
(62. člen);
9. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev ravna v nasprotju z določbami 64. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz
prvega odstavka tega člena.
91. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to
določata 56. in 57. člen;
2. ne odlaga ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v
tipiziranih vrečkah, kot to določata 29. in 30. člen;
3. ne odlaga bioloških odpadkov v posodah, kot to določa
32. člen;
4. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 60.
člena;
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja
dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna
v nasprotju z drugimi določbami 37. in 33. člena;
6. ne obvešča koncesionarja o spremembah, ki vplivajo na
obračun storitev javne službe kot določa 59. člen, točka
9;
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opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne
odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih,
ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov
(62. člen);
ne odpelje odpadkov iz odlagališča na ustrezno mesto,
kot to določa 44. člen in
ne odpelje odpadkov, ki niso kosovni odpadki iz
prevzemnega mesta kosovnih odpadkov, kot to določa
61. člen.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
Do uvedbe registra prevzemnih mest se uporabljajo podatki, ki
jih je do sedaj vodil koncesionar.
93. člen
Občina Šmartno ob Paki pripravi tarifni pravilnik o ravnanju
in odlaganju komunalnih odpadkov, ki ga sprejme Svet
Občine Šmartno ob Paki. Tarifni pravilnik se obravnava in
sprejme hkrati s predlogom Odloka o ravnanju in odlaganju s
komunalnimi odpadki.
94. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju
in odlaganju komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/02 in 7/03) in
Tarifni pravilnik o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/03).
95. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-01/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US, 63/95, 73/95- odl.US, 9/96-odl.US, 39/96, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 4-1/99) je na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel naslednji

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US, 63/95, 73/95- odl.US, 9/96-odl.US, 39/96, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 4-1/99) je na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o prodaji nepremičnin v k.o. Gorenje

o prodaji nepremičnin v k.o. Šmartno ob Paki

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnine
parc. št. 686, pot, v izmeri 950 m2, ki je vpisana v vl. št. 226,
k.o. Gorenje, ki je v lasti Občine Šmartno ob Paki.

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo trisobnega
stanovanja številka 6 v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki, v izmeri 87,37
m2, ki je last Občine Šmartno ob Paki. Stanovanje je del
večstanovanjske stavbe, ki leži na parc. št. 81/63, k.o. Šmartno
ob Paki.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Št.: 465-05-01/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Št.: 465-05-03/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US, 63/95, 73/95- odl.US, 9/96-odl.US, 39/96, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99-sklep US, 16/99, popr.sklepa US, 59/99-odl.
US, 70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US, 51/02 in 108/03-odl.US)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 4-1/99) je na 11. seji dne 29.06.2004 sprejel naslednji

SKLEP

o prodaji nepremičnin v k.o. Šmartno ob Paki
I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo trisobnega
stanovanja številka 2 v visokem pritličju večstanovanjske
stavbe Šmartno ob Paki 30, Šmartno ob Paki, v izmeri 62,89
m2, ki je last Občine Šmartno ob Paki. Stanovanje je del
večstanovanjske stavbe, ki leži na parc. št. 78/9, k.o. Šmartno
ob Paki.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Št.: 465-05-02/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 85. člena Odloka o ravnanju in
odlaganju komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 14), 31. člena Tarifnega pravilnika o ravnanju in odlaganju
komunalnih odpadkov (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-1/99) na
svoji 11. seji dne 29.06.2004 sprejel

SKLEP

o določitvi cene izvajanja gospodarske javne
službe ravnanje s komunalnimi odpadki
I.
Cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki na območju občine Šmartno ob Paki se
oblikujejo na sledeči način:
Zap. št.

Vrsta storitve

1.

Zbiranje in odvoz

2.

Odlaganje

3.

Ravnanje skupaj

SKUPAJ - enotna
cena v SIT/ m3
3.617,80
669,90
4.287,70

V zgoraj navedene cene ni zajeta republiška taksa za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se
določa skladno z Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS št.70/01) in DDV
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v višini 8,5%.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati skladno
s 4. členom Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
(Uradni list RS št. 41/02) po 30-ih dneh od potrditve cen na
Ministrstvu za gospodarstvo RS.

3.

Številka: 015-03-03/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 21. in. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,
6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna
razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl.US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98odl. US, 74/98, 12/99, 59/99-odl. US, 70/00 in 100/00), Navodila o metodologiji
za oblikovaje cen obveznih lokalnih javnih služb (Ur. l. RS št. št. 56/2001), Odloka
o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 14) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob
Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-1/99) je Svet Občine Šmartno
ob Paki na svoji 11. seji dne 29.06.2004 sprejel

TARIFNI PRAVILNIK

o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove za izračun cene
za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki obsega zbiranje in
odvoz, obdelavo bioloških komunalnih odpadkov in odlaganje
odpadkov. Zbiranje odpadkov zajema vse storitve povezane z
oddajo in prepuščanjem komunalnih in njim podobnih odpadkov,
ki nastanejo v gospodinjstvih, javnih zavodih, ustanovah,
društvih in gospodarskih družbah ali ter prevzemanjem le-teh
in njihov prevoz v obdelavo oziroma predajo drugim zbiralcem
oziroma odstranjevalcem.
Cene storitev ravnanja se oblikujejo ločeno za:
1. zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
2. predelavo in obdelavo bioloških komunalnih odpadkov,
3. odlaganje /odstranjevanje/ komunalnih in njim podobnih
odpadkov.
Cena ravnanja= Cena zbiranja + Cena obdelave + Cena odlaganja
2. člen
Subjekti v tarifnem pravilniku so:
1. Zavezanci za plačilo cene za ravnanje so povzročitelji
komunalnih odpadkov na območju občine Šmartno ob
Paki, in sicer:
1.1. Gospodinjstva,
1.2. Javni zavodi, ustanove in društva ter
1.3. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki pri
svojem delovanju povzročajo manjše količine odpadkov,
ki si po naravi in sestavi podobni komunalnim odpadkom
iz gospodinjstev in jih je mogoče odvažati s smetarskimi
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vozili (v nadaljevanju uporabniki) razen gospodarske
družbe, ki so opredeljene v 3. odstavku 8. člena Odloka
o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov v občini
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. __
/2004).
Zavezanec, ki izvede obračun zbiranja in odvoza
ter predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov, je
izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju
koncesionar).
Zavezanec, ki izvede obračun odlaganja preostankov
komunalnih odpadkov, je izvajalec javne službe odlaganja
odpadkov (v nadaljevanju upravljavec).

3. člen
Občinski svet potrdi skladno z 51. členom Odloka o ravnanju
in odlaganju komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki
Letni program ravnanja s komunalnimi in njim podobnimi
odpadki ter Letni program odlaganja nenevarnih odpadkov.
S tema programoma se sprejmejo tudi predvideni stroški za
naslednje leto.
4. člen
Izvajalec inkasa, ki uporabnikom zaračunava storitve ravnanja,
je upravljavec. Koncesionar upravljavcu posreduje podatke za
obračun storitev za zbiranje in odvoz ter predelavo in obdelavo
komunalnih odpadkov.
5. člen
Izvajalec inkasa in koncesionar zaračunavanje storitev ravnanja
uredita v pogodbi, v kateri določita medsebojne pravice in
obveznosti. Izvajanje pogodbe nadzira Občina Šmartno ob
Paki.
6. člen
Cena zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov obsega:
1. stroške zbiranja in odvoza preostankov odpadkov (20 00
00) na odlagališče;
2. stroške zbiranja in odvoza ločenih frakcij (20 01 00) iz
zbiralnic in zbirnega centra do reciklažnega dvorišča,
sortiranje in oddajo ločenih frakcij po Pravilniku o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št.
104/00), po dogovorjenem standardu;
3. stroške odvoza ločenih frakcij (20 01 00) iz zbirnega
centra predelovalcu ali na reciklažno dvorišče;
4. stroške zbiranja in oddajanja nevarnih komunalnih
odpadkov (20 00 00*);
5. stroške zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov na
reciklažno dvorišče, razgradnjo in oddajo predelovalcem
ter odlaganje preostanka;
6. stroške obratovanja in vzdrževanja zbirnega centra;
7. osveščanje.
7.člen
Cena predelave in obdelave komunalnih odpadkov obsega:
1. stroške zbiranja in odvoza bioloških odpadkov (20 01 08
in 20 02 01) na kompostarno;
2. stroške predelave bioloških odpadkov;
3. stroške odvoza in odlaganja sejalnega ostanka od
nekompostirane frakcije pri procesu kompostiranja.
8.člen
Cena odlaganja preostankov komunalnih odpadkov obsega:
1. stroške odlaganja ostanka komunalnih odpadkov (20 00
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00);
obdelavo odpadkov, ki je potrebna pred odlaganjem v
deponijsko telo na samem odlagališču;
stroške vzdrževanja odlagališča;
stroške monitoringa;
stroške odlagališča po zaprtju;
prekladanje ostankov odpadkov na prekladalni postaji;
prevoz odpadkov do mesta odstranitve;
odstranitev odpadkov.

9.člen
Cene ravnanja so določene s tarifnimi postavkami za
posamezne elemente oziroma vrste stroškov v skladu s
predpisi na področju oblikovanja cen.
Struktura stroškov mora biti prikazana tako, da je za vsak
element stroškov mogoče nedvoumno ugotoviti delež (%) v
celotnih stroških.
V ceni storitev ravnanja se za vsako posamezno storitev iz 1.
člena tega pravilnika zajemajo:
1. Neposredni stroški:
 strošek električne energije,
 strošek pogonskega materiala,
 drugi stroški materiala,
 strošek storitev,
 strošek dela,
 neposredni stroški prodaje in
 drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
 amortizacija,
 investicijsko vzdrževanje in
 drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški
 posredni stroški nabave,
 posredni stroški uprave,
 posredni stroški prodaje in
 posredni stroški obresti.
4. Dobiček
10.člen
Cene storitev za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se
izračuna glede na standard storitve, ki ga določi občina.
11.člen
Cene storitev za ravnanje se oblikujejo na enoto posamezne
storitve iz 1. člena tega pravilnika.
12.člen
1. Cena za zbiranje in odvoz
Enota storitve za zbiranje in odvoz je prostornina posode za
preostanek komunalnih odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj (v
m3).
13.člen
Osnova za obračun storitev je prostornina prevzetih komunalnih
odpadkov, ki se izračuna na podlagi:
 volumna posod, ki so namenjene za prepuščanje
komunalnih odpadkov in
 števila prevzemov komunalnih odpadkov.
14.člen
Pri osnovi za obračun storitev v večstanovanjskih stavbah se

Številka 14 - 2004 / stran 37

upošteva najmanjša količina komunalnih odpadkov na podlagi
naslednjega izračuna:
V najmanjša količina = K1 • P
kjer je:
V najmanjša količina = najmanjša povprečna količina komunalnih
odpadkov, ki nastane v večstanovanjski
stavbi v enem mesecu, izražena v litrih;
K1 = ocena za najmanjšo povprečno količino komunalnih
odpadkov, ki nastane v enem mesecu na prebivalca in
je enaka 130 litrov;
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem
v večstanovanjski stavbi.
Gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah morajo imeti
zagotovljeno letno minimalno 52 prevzemov komunalnih
odpadkov.
15.člen
Zavezanci, ki so opredeljeni v 2. členu, 1.2. in 1.3. točki, morajo
imeti zagotovljeno letno minimalno 52 prevzemov komunalnih
odpadkov razen tistih, ki opravljajo dejavnost na področju
redkeje poseljenih naseljih.
16.člen
2. Cena za predelavo in obdelavo bioloških odpadkov
Enota storitve za predelavo in obdelavo je volumen posode, v
katero se odlagajo biološki odpadki, ki jih ustvari povzročitelj
(v m3).
17.člen
Osnova za obračun storitev je prostornina prevzetih bioloških
odpadkov, ki se izračuna na podlagi:
 volumna posod, ki so namenjene za prepuščanje
komunalnih odpadkov in
 števila prevzemov bioloških odpadkov.
18.člen
Pri osnovi za obračun storitev v večstanovanjskih stavbah se
upošteva najmanjša količina bioloških odpadkov na podlagi
naslednjega izračuna:
Vb najmanjša količina = K2 • P
kjer je:
Vb najmanjša

= najmanjša povprečna količina bioloških
odpadkov, ki nastane v večstanovanjski
stavbi v enem mesecu, izražena v litrih;
K2 = ocena za najmanjšo povprečno količino bioloških
odpadkov, ki nastane v enem mesecu na prebivalca in
je enaka 42 litrov;
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem
v večstanovanjski stavbi.
količina

19.člen
Vsi zavezanci morajo imeti zagotovljeno letno minimalno 52
prevzemov bioloških odpadkov.
20.člen
3. Cena za odlaganje
Enota storitve za odlaganje je prostornina posode za preostanek
komunalnih odpadkov, ki jih ustvari povzročitelj (v m3).
21. člen
Volumen posode za preostanek komunalnih odpadkov in
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število prevzemov določita koncesionar in uporabnik glede na
količino odpadkov.
22. člen
V več stanovanjskih stavbah se volumen posod določi v skladu
s 14. členom tega pravilnika.
23. člen
V stavbah, kjer več uporabnikov (uporabniki, ki opravljajo
dejavnosti) uporablja skupno posodo za preostanek odpadkov,
določita volumen posode in število prevzemov koncesionar in
pooblaščena oseba.
24. člen
V več stanovanjskih stavbah se cena storitev ravnanja
razdeli na posamezna gospodinjstva glede na število članov
gospodinjstva.
25. člen
V stavbah, kjer več uporabnikov uporablja skupno posodo
za preostanek odpadkov, se cena storitev ravnanja zaračuna
upravniku zgradbe ali pooblaščencu; notranja razdelitev
stroškov pa se opredeli v pogodbi med upravnikom zgradbe
oziroma pooblaščencem in uporabniki.
26. člen
Cena tipizirane vrečke za odpadke vključuje ceno vrečke,
ceno zbiranja in odvoza, ceno odlaganja in takso na odložene
odpadke. Cena zbiranja in odvoza, cena odlaganja in takse se
določi glede na enotno ceno storitve (SIT/m3) in upoštevanje
volumna vrečke.
27. člen
Cena za ravnanje se lahko izračuna kot lastna cena, če je
obstoječa kakovost in način oskrbe pri izvajanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih
odpadkov enaka ali boljša od predpisanega oziroma, če
lokalna skupnost nima izdelanega programa za doseganje
predpisanega načina oskrbe in ravnanja.
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Obračun se prične ob priključitvi uporabnika na javno službo
ravnanja z odpadki in preneha z odjavo uporabnika na javno
službo ravnanja z odpadki.
31. člen
Ceno enote storitve potrdi občinski svet s sklepom vsakokrat,
ko se oblikuje ali spremeni cena za zbiranje in odvoz, za
predelavo bioloških komunalnih odpadkov. Cena enote storitve
se določi na osnovi podatkov iz poslovnega načrta izvajalca
javne službe, letnega programa izvajanja GJS in javno priznane
inflacije.
32. člen
Cene se spreminjajo praviloma enkrat (1 krat) letno, upoštevajoč
spremembe cen posameznega predpisanega elementa
stroškov v višini, ki takemu elementu stroškov pripada, glede
na potrjeno strukturo stroškov oziroma delež tega stroška v
celotnih stroških.
Za predpisane elemente stroškov se štejejo elementi v skladu
z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
33. člen
Cene se lahko spremenijo tudi ob pričetku izvajanja posamezne
storitve iz 1. člena tega pravilnika, ali ob spremembi standarda
storitve.
34. člen
Subjekti po tem tarifnem pravilniku niso gospodarske družbe
in samostojni podjetniki po 42. členu Odloka o ravnanju in
odlaganju komunalnih odpadkov, ki na odlagališče odlagajo
nenevarne odpadke in imajo z upravljavcem sklenjene posebne
pogodbe za odpadke izven skupine 20 00 00.
35. člen
Subjekti po tem tarifnem pravilniku tudi niso povzročitelji
odpadkov po 43. členu Odloka o ravnanju in odlaganju
komunalnih odpadkov, ki na odlagališče odlagajo nenevarne
odpadke (izven skupine 20 00 00) občasno in po predhodni
najavi.

28. člen
Cena za ravnanje se lahko izračuna kot upravičena cena, če je
obstoječa kakovost in način oskrbe pri izvajanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih
odpadkov manj kakovostna od predpisane in če ima lokalna
skupnost izdelan programa za doseganje predpisane kakovosti
in načina oskrbe in ravnanja.

36. člen
V cenah ravnanja niso upoštevane zakonsko predpisane
dajatve.

29. člen
Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se oblikuje na
podlagi ocenjenih stroškov izvajanja programa in dinamiko
njegovega izvajanja.
Prihodki, ki nastanejo z razliko med upravičeno in lastno ceno
storitev se lahko uporabijo izključno za izvajanje programa iz
prejšnjega odstavka.

38. člen
V blokovni gradnji, kjer je več kot 20 stanovanj mora biti
nameščeni volumen za 20% večji, kot to izhaja iz izračuna
volumna glede na število prebivalcev v objektu in kolektivno
normo na osebo na mesec, še tri leta po uveljavitvi tega
tarifnega pravilnika.

30. člen
Obračun za ravnanje v večstanovanjskih stavbah se izvaja na
osnovi podatkov za posamezno stavbo in registra prevzemnih
mest. Spremembe so možne na osnovi podatkov iz centralnega
registra prebivalstva ali ob predložitvi uradne dokumentacije
upravne enote v primeru vselitve ali izselitve iz stavbe, kot je
opredeljeno v 47. in 85. členu Odloka o ravnanju in odlaganju
komunalnih odpadkov v občini Šmartno ob Paki.
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37. člen
Izvajalec inkasa je dolžan zaračunavati tudi zakonsko
predpisane dajatve.

39. člen
V prehodnem obdobju enega leta, ki začne teči od 01.04.2004
dalje, mora koncesionar urediti evidence in postopoma odpraviti
prevelike volumne nameščenih posod v večstanovanjskih
stavbah ter namestiti volumne posod glede na kolektivne
norme iz 79. člena Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih
odpadkov v občini Šmartno ob Paki.
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40. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta tarifni pravilnik preneha
veljati tarifni pravilnik objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 15/03.
41. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku MO Velenje.
Številka: 015-03-02/04
Datum: 29.06.2004
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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