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Ur. vestnik št.15-A/04

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Ur. vest. Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01 in 14/03)

1.    Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in 
dopolnitev planskih aktov občine Šmartno ob Paki v letu 2002

2. Odredba o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno 
kampanjo 

3. Sklep o nakupu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
4. Sklep o nakupu nepremičnine v k.o. Šmartno ob Paki

   

 Občina Šmartno ob Paki objavlja nasledne akte:
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 23., 171., 173. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) na 4. izredni seji dne 26.07.2004 sprejel

Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih 

za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Šmartno ob Paki v 
letu 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov 
Občine Šmartno ob Paki v letu 2002, ki se nanašajo na novo opredeljena stavbna zemljišča ureditvenih območij naselij Gavce, 
Šmartno ob Paki, Paška vas, Podgora in Rečica ob Paki, Gorenje in Slatine ter na območju odprtega prostora občine Šmartno 
ob Paki.

2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentacija, ki je navedena v 2. členu Odloka 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 2002, ki je bil objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, št. 14/04.

3. člen
S tem odlokom so opredeljeni pogoji za izjemne posege v prostor na stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske 
dokumentacije iz 2. člena tega odloka. 

4. člen
Pogoji za izjemne posege v prostor določajo:
- parcele ali dele parcel, na katerih je dovoljen izjemni poseg,
- dovoljeno namembnost posega,
- dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije oziroma izvedbi posega v prostor.

5. člen
Izjemni posegi v prostor s pogoji, ki jih določa ta odlok, so naslednji:
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Natančen razvid parcel in obseg stavbnih zemljišč je razviden iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.

6. člen

Za posege, ki so našteti v 5. členu tega odloka, se poleg vseh pogojev iz tega odloka, smiselno upoštevajo tista določila Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 11/01 in 11/02), ki se nanašajo na:
- določanje gradbenih parcel in lociranje objektov,
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- na pogoje glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov 
v prostor,

- na prometno, komunalno in energetsko opremljanje,
- na varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- na varovanje in izboljšanje okolja.

7. člen
V primeru, da so bili posegi ali objekti, ki so našteti v 5. členu tega 
odloka, že izvedeni ali zgrajeni brez ustreznih dovoljenj pred 
uveljavitvijo tega odloka, lastniki zemljišč oziroma investitorji 
objektov niso upravičeni do odškodnin za morebitne omejitve 
in motnje, ki jih na teh zemljiščih oziroma objektih povzročajo 
objekti in varovana območja gospodarske infrastrukture 
(komunikacije, komunalna infrastruktura, energetska omrežje 
in objekti ter objekti in omrežja zvez) in druga varovana 
območje, ki se nahajajo v neposredni bližini ali na parcelah iz 
5. člena tega odloka.

 8. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je na 
vpogled na Občini Šmartno ob Paki ter pri Upravni enoti 
Velenje.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-02/04
Datum: 26.07.2004     
 

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) 
in 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4-I/99) izdaja župan Občine Šmartno ob Paki

ODREDBO
o pogojih za pridobitev pravice uporabe 

plakatnih mest za volilno kampanjo 
1.člen

S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji plakatiranja in 
nameščanja transparentov za čas volilne kampanje ob volitvah 
v Občini Šmartno ob Paki.

2. člen
Župan zavezuje občinsko upravo in upravljavce javnih površin, 
da zagotovijo vsem organizatorjem volilne kampanje iz 2. člena 
Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) 
enake možnosti plakatiranja.

3. člen
Plakatiranje je dopustno, na poleg za to določenih panojih, 
tudi na vseh javnih neprometnih površinah in površinah v 
zasebni lasti v soglasju z upravljavcem oziroma lastnikom 
nepremičnine.

Na obstoječih plakatnih mestih je dovoljeno namestiti le en 
plakat največje velikosti 594 x 841 mm (format A1). Na voljo 
bodo tudi zemljišča za namestitev dodatnih plakatnih mest, ki 
lahko obsegajo največ 1,5 m. Le ta morajo biti od regionalnih 
cest odmaknjena najmanj 6 m, od lokalnih pa 4 m.

4. člen
Organizator volilne kampanje izvaja plakatiranje na svoj račun. 
Za pridobitev prostora oziroma dovoljenja za postavitev panoja 
je potrebno pridobiti soglasje Občine Šmartno ob Paki in 
prijaviti osebo, ki bo plakatiranje izvajala.

5. člen
Oseba, ki jo za plakatiranje prijavi organizator volilne kampanje, 
je dolžna in odgovorna, da se plakatira tako, da se ne prekrije 
ali poškoduje drugih plakatov. V času volilnega molka je 
prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

6. člen
Organizatorji volilne kampanje so dolžni zagotoviti, da se 
najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranijo vsi 
njihovi plakati in druga volilno propagandna sporočila.

7. člen
Kazenske določbe Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, 
št. 62/94 in 17/97), Odloka o komunalnem redu (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 2/97), se uporabljajo neposredno.

Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe in prej navedenih 
zakonov bo izvajala občinska uprava, ki bo v primeru kršitve 
sprožila postopek pred sodnikom za prekrške.

8. člen
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:006-05/04
Datum:12.07.2004

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena  Statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-1/99) na svoji 4. izredni seji 
dne 26.07.2004 sprejel naslednji 

SKLEP
o nakupu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup nepremičnine 
parc. št. 555/49 - cesta v izmeri 239 m2 v k.o. rečica ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-03-01/04
Datum: 26.07.2004   

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena  Statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-1/99) na svoji 4. izredni seji 
dne 26.07.2004 sprejel naslednji 

SKLEP
o nakupu nepremičnin 
v k.o. Šmartno ob Paki

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup nepremičnin 
parc. št. 22/2 – pot v izmeri 393 m2, parc. št. 25 del – plantažni 
sadovnjak v izmeri 23.304 m2, parc. št. 28/1 – travnik v izmeri 
1.451 m2, parc. št. 32/1 – travnik v izmeri 1.138 m2 in parc. 
št. 33/2 – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 2.261 m2 vse v k.o. 
Šmartno ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 465-03-02/04
Datum: 26.07.2004   

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.
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