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Ur. vestnik št.3/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01)

1. Mnenje o kandidatu za direktor (ja-ice) Varstveno delovnega centra SAŠA

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o potrditvi Investicijskega programa za Regijski CERO Celje
4. Program priprave uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena 

območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim 
prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2002

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi sedme alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001 in 14/2003) ter v skladu z 
določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list, 
RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 34/2003 in 79/2003) 
na 25. seji dne 14. 02. 2005 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatu za direktor (ja - ice) Varstveno 

delovnega centra SAŠA
I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidatke 
Darje LESNJAK, roj. 8.6.1957, stanujoče v Šaleku 95, Velenje, 
za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03 - 0001/2004-289-26
Datum:    07.03.2005

       
  Predsednik komisije
  Bojan ŠKARJA, s.r.

                                                               

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04), Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93 in dopolnitve), Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04) 
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št.4-1/1999) je Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji, dne 
28.02.2005 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju občine 

Šmartno ob Paki

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo na območju 
občine Šmartno ob Paki iz javnega vodovoda, s katerim upravlja 
pooblaščena pravna oseba za izvajanje te gospodarske javne 
službe.

2. člen
Obrazložitev pojmov, ki se uporabljajo v tem odloku:
- pitna voda je voda za oskrbo uporabnikov, ki mora ustrezati 

Pravilniku o  pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04), 
- javni vodovod je vodooskrbni sistem, ki zagotavlja najmanj 

10 (deset) m3 vode na dan oziroma oskrbuje s pitno vodo 
najmanj 50 (petdeset) oseb, 

- upravljavec javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec) je javno podjetje, ki opravlja dejavnosti lokalne 
javne službe v skladu s 4. členom Odloka o gospodarskih 
javnih službah v občini Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 10/98), 

- uporabnik javnega vodovoda (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki se oskrbuje z vodo 
iz javnega vodovoda in plačuje porabljeno vodo.

3. člen
Upravljavci javnega vodovoda v občini Šmartno ob Paki so:
- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., za pretežni del območja 

občine Šmartno ob Paki,
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., za spodnji del 

naselja Rečica ob Paki in del naselja Podgora,
- Javno podjetje Komunala, d.o.o., Mozirje, za del naselja 

Slatina in del naselja Skorno.

4. člen
Tehnična izvedba in uporaba objektov in naprav sistema javne 
oskrbe z vodo v občini Šmartno ob Paki se določi s pravilnikom 
o tehnični izvedbi in uporabi objektov, ki ga pripravi upravljavec 
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iz 2. in 3. člena tega odloka.
 
Pravilnik iz 1. odstavka tega člena vsebuje podrobnejša 
navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, 
uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda s ciljem zanesljivega 
obratovanja.

Pravilnik sprejme pristojni organ upravljavca. Na območju 
občine Šmartno ob Paki prične veljati, ko izda nanj soglasje 
Svet občine Šmartno ob Paki.

5. člen

Ta odlok je obvezujoč za vse udeležence pri distribuciji in 
uporabi vode ter pri prostorskem načrtovanju, projektiranju, 
komunalnem opremljanju in izvajanju investicijskih dejavnosti.

2. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN 
UPRAVLJAVCEV

6. člen
Objekti in naprave v lasti uporabnikov so:
- interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od javnega 

omrežja ločuje merilno obračunsko mesto: interni hidranti, 
interni vodomeri, naprave za reduciranje in dviganje tlakov 
vode, vodohrani  za sanitarno ali požarno vodo, naprave za 
ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode,…

- vodovodni priključek: priključni element na napajalnem 
cevovodu, cevovod od priključnega elementa do 
obračunskega vodomera, obračunski vodomer z vsemi 
elementi, vključno z vodomernim jaškom ali nišo.

Objekti in naprave iz tega člena so last uporabnika, ki z njimi  
upravlja in jih vzdržuje v skladu s predpisi, razen tistih, ki jih 
vzdržuje upravljavec po določbah 17. člena tega odloka.

7. člen
Objekti in naprave  v lasti občine, s katerimi upravlja upravljavec, 
so:
- sekundarno omrežje in naprave: omrežje za neposredno 

priključevanje uporabnikov, črpališča in naprave za 
reduciranje in dviganje tlaka vode, naprave za dezinfekcijo 
in čiščenje vode,…

- primarno omrežje in naprave: omrežje za oskrbo dveh ali 
več stanovanjskih (turističnih, industrijskih) območij, objekti 
in naprave na omrežju (črpališča, vodnjaki, zajetja,…), 
naprave za dezinfekcijo in čiščenje vode,…

- magistralno omrežje in naprave: tranzitni cevovodi od 
črpališč ali zajetij do primarnih omrežij, cevovodi za 
oskrbo več občin ali regij, objekti in naprave za hranjenje, 
dezinfekcijo in čiščenje vode, črpališča, zajetja in naprave 
za bogatenje vode,…

Objekti in naprave iz tega člena so skupni objekti za oskrbo 
z vodo, ki jih je upravljavec  dolžan vzdrževati v skladu s 
predpisi.

8. člen
Objekti in naprave za skupno rabo so:
- objekti in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo,
- objekti in naprave za vzdrževanje javnih površin.

Stroški obratovanja, vzdrževanja in obnavljanja objektov in 
naprav iz tega člena se pokrivajo iz proračuna občine.
 
3. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

9. člen
Na območjih, kjer je zgrajen sistem javne oskrbe z vodo, je 
obvezna priključitev na javni vodovod in uporaba sistema javne 
oskrbe z vodo v skladu s soglasjem upravljavca.

Za priključitev na javni vodovod mora uporabnik pridobiti 
soglasje  upravljavca.

10. člen
Upravljavec izdaja soglasja:
- k prostorskim izvedbenim aktom,
- k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- k posegom v prostor,
- k uporabnim dovoljenjem,
- za priključitev obstoječih objektov,
- za povečanje (zmanjšanje) priključne moči,
- za začasne priključke.

11. člen
K vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega oziroma 
enotnega dovoljenja za gradnjo je potrebno priložiti projektno 
dokumentacijo ter potrdila o plačilu obveznosti v skladu s 
16. členom tega odloka in podpisane pogodbe o ustanovitvi 
stvarne služnosti lastnikov zemljišč, preko katerih poteka trasa 
vodovodnega priključka.

12. člen
K vlogi za izdajo soglasja za pridobitev uporabnega dovoljenja 
je potrebno priložiti Odločbo o tehničnem pregledu objekta ali 
gradbeno dovoljenje in potrdilo o oddanem zahtevku vknjižbe 
overjenih pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti v zemljiško 
knjigo v korist vzdrževalca priključka na zemljiščih, preko 
katerih poteka trasa vodovodnega priključka.

13. člen
K vlogi za izdajo soglasja za priključitev obstoječih zgradb 
je potrebno priložiti dokazilo o lastništvu oziroma gradbeno 
dovoljenje za objekte, zgrajene po letu 1967, ter potrdila  o 
plačilu obveznosti v skladu s 16. členom tega odloka in 
podpisane pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti lastnikov 
zemljišč, preko katerih poteka trasa vodovodnega priključka.

14. člen
Podrobnejša vsebina o vrstah in načinu pridobivanja soglasij 
je opisana v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in 
naprav iz 4. člena tega odloka.

15. člen
Upravljavec je dolžan dopustiti priključitev, če uporabnik vloži 
zahtevek in to omogočajo zmogljivosti ter tehnična izvedba 
javnega vodovoda.

Če so zmogljivosti javnega vodovoda premajhne, mora 
upravljavec uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod 
katerimi bi bila priključitev izvedljiva.

16. člen
Upravljavec izvede priključek na način, ki ga določa pravilnik 
iz 4. člena tega odloka, če je uporabnik predložil potrebno 
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dokumentacijo, izpolnil vse pogoje, določene v soglasju, in 
poravnal vse obveznosti.

Med obveznosti spada plačilo prispevka za izgradnjo sistema 
javne oskrbe z vodo. Višino prispevka določi Svet občine 
Šmartno ob Paki.

17. člen
Priključek je del javnega vodovoda, ki  ga izdela upravljavec na 
stroške uporabnika.

Vodovodni priključek zajema priključni element na napajalnem 
cevovodu, cevovod od priključnega elementa do obračunskega 
vodomera ter vodomer z vsemi elementi.

Mesto priključka in vodomera določi upravljavec vodovoda v 
soglasju za priključitev.

18. člen
Upravljavec vodi kataster vodovodnih priključkov.

Na trasi priključka je dovoljena le zatravitev ali enoletni 
nasad.

Pri opravljanju vzdrževalnih del na vodovodu uporabnik ni 
upravičen do odškodnine za nastalo škodo na zemljišču, ki ni 
urejeno v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.

Pri izvajanju vzdrževalnih in upravljavskih del mora lastnik 
zemljišča dovoliti upravljavcu dostop do priključka.

Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se lahko 
v javno korist omeji z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza 
in opravljanja vzdrževalnih del na priključku.

19. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, po 
strokovni presoji upravljavca pa lahko ima objekt tudi več 
priključkov. Pri izgradnji novega objekta ali vodovodnega 
priključka, ki oskrbuje več uporabnikov, je potrebno vgraditi 
interne vodomere za vsakega uporabnika posebej.

Priključek je stalen ali začasen. Začasni priključek na sistem 
javne oskrbe z vodo lahko izvede upravljavec le za gradbišča, 
javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. 
Upravljavec dovoli začasno priključitev na osnovi vloge 
uporabnika, če je priključitev tehnično izvedljiva.

Upravljavec mora en mesec pred ukinitvijo začasnega 
priključka o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s 
pogoji za pridobitev stalnega priključka.

20. člen
Vsa dela na javnem vodovodu opravlja upravljavec v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del 
na objektih infrastrukture in pri drugih posegih v prostor morajo 
dela izvajati tako, da ne poškodujejo javnega vodovoda. 

V primeru nastalih poškodb le-te odpravi upravljavec na stroške 
povzročitelja.

4. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V   
UPRAVLJANJE

21. člen
Investitor gradnje javnega vodovoda mora po končani 
gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in uporabo 
upravljavcu.

Za prevzem objektov in naprav v upravljanje morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:
- objekti morajo imeti vso potrebno upravno in projektno 

dokumentacijo ter urejena lastninska razmerja,
- postopek prevzema se izvede zapisniško,
- prevzem potrdi pristojni organ upravljavca.

Pod enakimi pogoji se izvede prenos upravljanja javnega 
vodovoda od enega k drugemu upravljavcu.

Za prevzem objektov in naprav v uporabo in upravljanje, 
za katere ni razpoložljive dokumentacije, se na stroške 
investitorja izdela ustrezen sanacijski program. Program potrdi 
pristojni organ upravljavca, ki prevzema objekte in naprave v 
upravljanje.

5.   MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE 
VODE

 22. člen
Količina porabljene vode iz sistema javne oskrbe z vodo se 
meri v m3 po stanju, odčitanem na obračunskem vodomeru. 
Obračunski vodomer vgradi upravljavec, ki skrbi tudi za 
njegovo vzdrževanje.

23. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za obračunski 
vodomer. Upravljavcu mora  omogočati dostop v prostor z 
obračunskim vodomerom zaradi odčitavanja in opravljanja 
vzdrževalnih del.

24. člen
Stroške vzdrževanja priključka in vodomera plača uporabnik 
s števnino. Višino števnine izračuna upravljavec na podlagi 
kalkulacije stroškov in ni kalkulativni element cene vode. 
Števnina se obračunava mesečno.

25. člen
Stroški odpravljanja okvar in poškodb na priključku ali vodomeru 
gredo po krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.

26. člen
Uporabnik je dolžan okvaro na priključku ali vodomeru prijaviti 
upravljavcu.

Uporabnik ima, poleg rednih pregledov, pravico zahtevati 
izredno kontrolo natančnosti vodomera, če o njej dvomi. Če 
odstopanje presega dovoljeno razliko, nosi stroške preizkusa 
upravljavec.

Obračunski vodomer se, brez soglasja upravljavca, ne sme 
odstraniti ali zamenjati z drugim.

27. člen
Uporabniki plačujejo porabljeno vodo preko izdanih položnic 
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ali računov v mesečnem pavšalu na osnovi odčitane dejanske 
porabe vode na obračunskem vodomeru v preteklem 
obračunskem obdobju. 
Upravljavec opravi poračun porabljene vode za fizične osebe 
najmanj enkrat letno in za pravne osebe najmanj šestkrat 
letno, stanje vodomera pa odčita tudi ob vsaki spremembi 
cene vode.  

Cena enote porabljene vode se določa po veljavnih predpisih.

28. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega 
priključka, le-ti z medsebojnim sporazumom določijo pravno 
ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno 
vodo.

Interna delitev stroškov za porabljeno vodo na posamezne 
uporabnike ni obveznost upravljavca.

V primeru, da imajo vsi uporabniki v objektu vgrajene interne 
vodomere, nastopijo pogoji za obračun porabljene vode po 
posameznih vodomerih. Razlika med odčitano količino vode na 
obračunskem vodomeru in vsoto količin na internih vodomerih 
se porazdeli enakomerno na vse uporabnike. 

Odčitavanje in obračun po internih vodomerih izvaja pravna ali 
fizična oseba iz prvega odstavka tega člena.

29. člen
V primeru, da je obračunski vodomer v okvari oziroma da ni 
mogoče odčitati porabe vode, se obračuna pavšalna poraba 
vode na osnovi povprečne porabe v preteklem obračunskem 
obdobju.

30. člen
Uporabnik je dolžan plačati porabljeno vodo do roka, ki je 
naveden na položnici ali računu. Ugovor na obračun lahko 
sporoči upravljavcu v roku 8 dni po prejemu položnice ali 
računa, vendar ne zadrži plačila nespornega dela računa.

Upravljavec o ugovoru odloči in pisno odgovori uporabniku v 
roku največ 30 dni.

6. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE

31. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika, brez odpovedi, 
vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo pitne vode v 
naslednjih primerih:
1. če stanje interne instalacije s priključkom ogroža zdravje 

uporabnikov ali kakovost vode v javnem vodovodu;
2. če je vodovodni priključek izveden brez soglasja 

upravljavca;
3. če naprave uporabnika ovirajo dobavo vode drugim 

uporabnikom in uporabnik tega noče odpraviti;
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev 

drugemu uporabniku;
5. če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni izvedbo 

priključka;
6. če uporabnik onemogoča pooblaščenim osebam 

upravljavca odčitanje, vzdrževanje ali zamenjavo 
vodomera;

7. če uporabnik onemogoča pregled internih instalacij v 

skladu z določili tega odloka;
8. če uporabnik nepooblaščeno odstrani plombo na 

obračunskem vodomeru ali izvede drug nedovoljen 
poseg;

9. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo;

10. če uporabnik ne plača položnice ali računa po preteku 
plačilnega roka, navedenega v pisnem opominu;

11. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost 
onesnaževanja pitne vode.

32. člen
Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok 
prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati 
stroške prekinitve in ponovne priključitve.

Upravljavec lahko prekine dobavo vode na stroške uporabnika, 
če ta pisno odpove priključek in zahteva prekinitev dobave 
vode.

33. člen
Upravljavec ima pravico  prekiniti dobavo vode za krajši čas 
spredhodnim obvestilom.

Upravljavec ima pravico  prekiniti dobavo vode za krajši čas 
zaradi planiranih vzdrževalnih del ali okvar brez predhodnega 
obvestila, vendar največ za 3 (tri) ure.

V primeru daljše prekinitve, največ do 8 (osem) ur, mora o 
tem pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko 
sredstev javnega obveščanja.

7. VARČEVANJE Z VODO

34. člen
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje 
virov, izpad energije itd.) ima upravljavec pravico prekiniti 
ali zmanjšati dobavo vode, brez nadomestila škode, mora 
pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetimi 
načrti ukrepov za take primere. Skrbeti mora predvsem za 
prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb uporabnikov 
in za požarno varnost.

35. člen
Uporabniki vode iz lastnega vodovoda so pri nastopu višje sile 
iz 34. člena tega odloka po odredbi pristojnega inšpektorja  
dolžni zmanjšati porabo vode oziroma dati del svojih kapacitet 
na razpolago za preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov 
in za požarno varnost.

8. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

36. člen
Upravljavec ima pri preskrbi s pitno vodo naslednje 
obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje javnega vodovoda v okviru 

razpoložljivih kapacitet, pravočasno pripravlja plane 
vzdrževanja, obnov in posodobitev ter plane razširjene 
reprodukcije;

2. redno vzdržuje objekte in naprave javnega vodovoda;
3. ustrezno uredi poškodovani teren po končanih 

vzdrževalnih delih na objektih in napravah oziroma izplača 
morebitno odškodnino po medsebojnem dogovoru ali po 
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cenitvi sodnega cenilca;
4. redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje vodomere v 

skladu s predpisi in s tem odlokom;
5. redno kontrolira kakovost vode v skladu s predpisi in s 

tem odlokom;
6. obvešča uporabnike o prekinitvah dobave vode preko 

sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen 
način;

7. vodi kataster vodovodnih objektov in naprav;
8. izdaja soglasja in omogoča priključitve na javni vodovod;
9. organizira oskrbo v izrednih razmerah in o stanju ažurno 

poroča pristojnim organom občine;
10. sistematično nadzira delovanje in stanje javnega 

vodovoda;
11. skrbi za pregled, delovanje in vzdrževanje požarnega 

omrežja in hidrantov;
12. meri količino načrpane vode v lastnih črpališčih.

37. člen
Uporabniki imajo pri uporabi pitne vode naslednje obveznosti:
1. redno vzdržujejo interno instalacijo, vodomerne jaške ali 

niše in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in 
čistijo dostope;

2. ščitijo pred zmrzovanjem obračunske vodomere;
3. omogočajo upravljavcu dostope do obračunskih 

vodomerov in internih hidrantov;
4. kontrolirajo dejansko porabo vode z dovoljeno ob 

priključitvi;
5. ažurno javljajo upravljavcu okvare na javnem vodovodu 

in vodomerih ter odjeme vode na hidrantih;
6. pisno obveščajo upravljavca o lastninskih, namembnostnih 

in ostalih spremembah;
7. redno in v plačilnem roku plačujejo obveznosti na osnovi 

izdanih položnic ali računov;
8. urejajo medsebojno delitev stroškov v primeru obračuna 

preko skupnega obračunskega vodomera;
9. izvajajo varčevalne in druge ukrepe v izrednih razmerah 

ali ob prekinitvi dobave vode;

Uporabniki se smejo oskrbovati iz sistema javne oskrbe z 
vodo in hkrati iz lastnih vodnih virov le pod pogojem, da sta 
priključek in interno omrežje z vodo iz sistema javne oskrbe 
ter interno omrežje za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in 
brez medsebojnih povezav.

38. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugim uporabnikom 
ali z nestrokovnim delom onesnažiti vodo v napeljavi.

9. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

39. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda so namenjeni požarni 
zaščiti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Iz hidrantov se sme odvzemati voda brez soglasja upravljavca 
le za gašenje požarov in gasilske vaje ter za preizkušanje 
hidrantov, vendar z naknadnim obvestilom v roku 24 ur, zaradi 
registriranja nekontroliranega odvzema vode.

Voda iz hidrantov za čiščenje cest, zalivanje zelenic, izpiranje 
kanalov, polnjenje cistern za prevoz vode, javne prireditve itd., 
se sme koristiti le s privolitvijo upravljavca.

40. člen
Določila prejšnjega člena veljajo tudi za uporabo hidrantov v 
internem omrežju, ki se napaja brez vodomera neposredno iz 
javnega vodovodnega omrežja.

41. člen
Uporabnik mora skrbeti za brezhibnost hidranta in nosi stroške 
za popravilo okvar, ki jih je povzročil.

10. KAZENSKE DOLOČBE

42. člen
Upravljavec se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z 
denarno kaznijo 200.000 SIT, če:
- ne dopusti priključitve na javni vodovod kot to določa  15. 

člen tega odloka,
- prekine dobavo vode za daljši čas, ne da bi o tem predhodno 

obvestil uporabnike, kot je določeno v 2. odstavku 33. člena 
tega odloka,

- ne izpolnjuje obveznosti iz 3., 4. in 5. točke 36. člena tega 
odloka.

Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje tudi 
odgovorna oseba upravljavca z denarno kaznijo 60.000 SIT.

43. člen
Uporabnik, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek v skladu 
z zakonom z denarno kaznijo 60.000 SIT, če:
- ne izvede priključka na javni vodovod, kot določa 9. člen 

tega odloka,
- se priključi na vodovod brez soglasja upravljavca po 9. členu 

tega odloka,
- ne meri porabe vode, kot določa 22. člen tega odloka,
- ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 3., 6. in 9. točke  37. člena 

tega odloka,
- prekine dobavo vode po 38. členu tega odloka,
- odvzame vodo iz hidranta v nasprotju z 39. in 40. členom 

tega odloka.

Uporabnik, ki je pravna oseba, se kaznuje za prekrške iz 
prejšnjega odstavka tega člena z denarno kaznijo 200.000 SIT, 
njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 60.000 SIT.

44. člen
Izvajalec gradbenih in vzdrževalnih del iz 20. člena tega odloka 
se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z denarno kaznijo 
200.000 SIT, njegova odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 
60.000 SIT, če ne izvaja del v skladu z določbami 20. člena 
tega odloka.

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe in občinska uprava.

46. člen
Dokler ne bodo realizirana določila 28. člena tega odloka v zvezi 
z obračunom porabljene vode v večstanovanjskih objektih, bo 
upravljavec opravljal interno delitev stroškov.

Osnova za obračun porabljene vode je stanje obračunskega 
vodomera na dan odčitanja, osnova za porazdelitev stroškov 
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pa je število stanovalcev v posameznem stanovanju.

47. člen

S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha na območju občine 
Šmartno ob Paki veljati Odlok o oskrbi z vodo občine Velenje, 
objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 10/93.

48. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 352-05-01/2005 
Datum: 28.02.2005 

                                                                                                   
  Župan občine Šmarno 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-I/99) na svoji 15. seji dne 
28.02.2005 sprejel 

SKLEP
o potrditvi Investicijskega programa za 

Regijski CERO Celje
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki potrdi Investicijski program za 
Regijski CERO Celje.

II.
Svet Občine Šmartno ob Paki zadolžuje občinsko upravo, 
da v proračunu uskladi višino investicije z investicijskim 
programom.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-06-01/2005 
Datum: 28.02.2005 

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

Župan Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 27. in 34. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena statuta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) dne 
28.02.2005 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih 

pogojih za ureditvena območja naselij ter 
območje odprtega prostora Občine Šmartno 

ob Paki z veljavnim prostorskim planom 
Občine Šmartno ob Paki 2002

(skrajšani postopek)
 

1.    Vsebina programa priprave:

S tem programom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo uskladitve 

Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena 
območja naselij ter območje odprtega prostora Občine 
Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine 
Šmartno ob Paki 2002 (v nadaljevanju: uskladitev PUP s PP 
Šmartno ob Paki - 2002) po skrajšanem postopku;

- predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno 
območje uskladitve PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002;

- nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter 
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi uskladitve 
PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002;

- obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave uskladitve PUP s 
PP Šmartno ob Paki - 2002;

- roki za pripravo in sprejemanje uskladitve PUP s PP Šmartno 
ob Paki – 2002;

- objava programa priprave.

2.   Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

Občina Šmartno ob Paki je v letu 2004 sprejela Odlok 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 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
14/04) - v nadaljevanju: veljavni PP Šmartno ob Paki 2002.

Večina občinskega prostora se ureja na osnovi Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij 
ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 11/01) ter Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora 
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/02) 
– nadaljevanju: osnovna odloka o PUP Šmartno ob Paki.

Glede na dejstvo, da so v kasneje sprejetem veljavnem PP 
Šmartno ob Paki 2002 opredeljene novejše zasnove glede 
namenske rabe, varstva narave in ohranjanja okolja, je potrebno 
s temi določili uskladiti besedilo in grafične podlage osnovnih 
odlokov o PUP Šmartno ob Paki. Obenem pa je potrebno 
besedilo osnovnih odlokov o PUP Šmartno ob Paki uskladiti z 
določili kasneje sprejetih zakonov s področja urejanja prostora 
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in graditve objektov, da bo Občini Šmartno ob Paki omogočeno 
ustrezno izdajanje lokacijskih informacij.

Skrajšani postopek priprave in sprejemanja uskladitev PUP s 
PP Šmartno ob Paki – 2002, kot ga dovoljuje 34. člen Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03),  je 
utemeljen z oceno Občine Šmartno ob Paki, da se z uskladitvijo 
PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 ne ovirajo dejavnosti 
osnovne namenske rabe po veljavnem PP Šmartno ob Paki 
2002 ter ne ogroža naravnih vrednot, zavarovanih območij in 
biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.

3. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno 
območje uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 

Ureditveno območje uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 
2002 obsega prostor občine Šmartno ob Paki, kot je opredeljeno 
v osnovnih odlokih o PUP z uskladitvami, ki izhajajo iz določil 
velavnega PP Šmartno ob Paki 2002.

Ureditveno območje ne zajema naslednjih območij urejanja:
• C (4) 3 – del, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu za 

center Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 
14/04)

• ČN (7) 1, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu za 
čistilno napravo v občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 2/2000)

• E (7) 2a, ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu 
kamnoloma Podgora, del območja urejanja E 7/2 (Uradni 
vestnik občine Velenje, št. 17/92)

• S(4)8d oziroma ureditveno območje LN Tomašk, za katerega 
poteka postopek izdelave LN.  

Kot programska izhodišča za izdelavo uskladitev PUP s 
PP Šmartno ob Paki - 2002 se upoštevajo v tč. 2 navedena 
izhodišča.

4.  Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja 
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 

PRIPRAVLJALEC

Pripravljalec uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 je 
Občina Šmartno ob Paki, ki poskrbi, da izdelovalec uskladitev 
PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 :
- izdela tekstualni in grafični del uskladitev PUP s PP Šmartno 

ob Paki - 2002 v skladu z zakoni in sprejetim programom 
priprave;

- pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih 

sprejemanja uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 ;
- pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova 

za odločanje in sprejemanje uskladitev PUP s PP Šmartno 
ob Paki – 2002.

 
NOSILCI UREJANJA PROSTORA
 
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave 
osnutka uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002, mnenja 
pa k predlogu uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002.
 

Nosilci urejanja prostora so:
-  Javno komunalno podjetje Velenje (vodovod, kanalizacija, 

čistilna naprava, komunalni odpadki);
- Telekom Slovenije, PE Celje (telefonska infrastruktura in 

zveze);
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana 

(regionalne ceste);
- Direkcija RS za železniški promet, Maribor (železnica); 
- Elektro Celje (elektroenergetska oskrba);
- ELES - Elektro Slovenija p.o.  (elektrokoridorji nad 20 kV)
- GEOPLIN d.o.o. Slovenska plinska družba (plinovod),
- RS, MOPE, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno 

gospodarstvo, OP Celje (vode);
- MOP, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja 

(okolje);
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje (varstvo narave);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje 

(varstvo kulturne dediščine);
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje (varstvo gozdov);
- RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požari);

- Občina Šmartno ob Paki (lokalne ceste, vodovod, 
ogrevanje).

V kolikor se v postopku priprave uskladitev PUP s PP Šmartno 
ob Paki - 2002 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice 
oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih organov, ki niso 
našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobijo v postopku 
priprave uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002. 
 
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. in 34. členom 
Zakona o urejanju prostora v 15 dneh od prejema vloge 
in dokumentacije za pridobitev smernic posredovati svoje 
smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev 
nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu 
uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 ni potrebno.
 
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. in 43. členom 
Zakona o urejanju prostora v 15 dneh od prejema vloge in 
dokumentacije za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje 
pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom uskladitev 
PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002.

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem uskladitev PUP s PP 
Šmartno ob Paki - 2002 

Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje uskladitev PUP 
s PP Šmartno ob Paki - 2002 zagotovi Občina Šmartno ob 
Paki kot pripravljalec uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki 
- 2002 .
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6. Roki za pripravo in sprejemanje uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 

Postopek priprave in sprejemanja uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 bo potekal po naslednjem terminskem planu:
aktivnost      nosilec    roki
1.  sprejem programa priprave in    pripravljalec (Občina  februar 2004
    objava v uradnem glasilu   Šmartno ob Paki)
2.  pridobivanje smernic    izdelovalec   do 20.03.2005
3.  izdelava osnutka PUP    izdelovalec   do 30.03.2005
4.  sklep o javni razgrnitvi
     v uradnem glasilu    pripravljalec   do 10.04.2005
5.  javna razgrnitev    pripravljalec in izdelovalec  od 15.04. do 30.04 2005
6.  javna obravnava    pripravljalec in izdelovalec  v času javne razgrnitve
7.  analiza pripomb in mnenj
     po zaključku razgrnitve   pripravljalec in izdelovalec  do 10.04.2005
8.  stališča do pripomb    pripravljalec (župan)  do 15.04.2005
9.  izdelava predloga PUP   izdelovalec   do 30.04.2005
10.  pridobivanje mnenj    izdelovalec    do 15.05.2005
11. obravnava osnutka Odloka 
 na občinskem svetu     župan    konec maja 2005
12. obravnava predloga Odloka 
 na občinskem svetu     župan    konec junija 2005

9. Objava programa priprave

Ta program priprave in sprejemanja uskladitev PUP s PP Šmartno ob Paki - 2002 se objavi v Uradnem vestniku MO Velenje ter 
začne veljati z dnevom objave

Številka: 350-05-02/2005
Datum: 28.02.2005
           

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