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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 1. 6. 2017 sprejel  
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za centralne 

predele mesta Velenje  
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 
4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12, 17/12, 20/12 in 
22/16– v nadaljevanju kratko: UN)  
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o UN je podal Urad za družbene 
dejavnosti Mestne občine Velenje zaradi potreb po gradnji nove telovadnice Osnovne šole Gustava 
Šiliha (OŠ GŠ) s prenovo zunanjih pripadajočih površin. Obstoječa telovadnica je prostorsko in 
strukturno neustrezna in ne izpolnjuje niti osnovnih sodobnih standardov za izvajanje telesne vzgoje 
v osnovnih šolah. Ob OŠ GŠ primanjkuje tudi zunanjih površin za vadbo atletike v sklopu telesne 
vzgoje. Površine za dovoz hrane in opreme ter odvoz smeti se prepletajo z osrednjim dvoriščem, 
kar je nevarno in neustrezno. Celoten kompleks OŠ GŠ se nahaja v območju urejanja z oznako 
C4/2. 
 
(2) Spremembe in dopolnitve UN so predvidene tudi zaradi možnosti celovite rekonstrukcije dela 
obstoječega objekta Kidričeva cesta 9/a v Velenju (sedanji gostinski lokal) in možnost dozidave tega 
objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo zaradi ureditve prostorov Večgeneracijskega centra Velenje 
– Planet generacij, v prenovljenem in dozidanem objektu. 
 
(3) Predvidene spremembe in dopolnitve UN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o 
UN.  

 
3. člen  

(območje prostorskega akta) 
Območje sprememb in dopolnitev UN je območje urejanja C4/2. Meja veljavnega UN se s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo vključevale strokovne rešitve za 
predvidene prostorske posege na območju sprememb in dopolnitev UN. 
 

5. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev UN) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev UN bo upoštevan postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt).  
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S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe odloka o UN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

junij 2017 

Priprava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka 

30 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka 15 dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

30 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka  15 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  30 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka  15 dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 december 2017 

 
6. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev UN) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu.  
 

7. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev UN) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah UN in posebne strokovne podlage izdela 
pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) v 
sodelovanju z Uradom za urejanje prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).  
 
(2) Izdelovalec na osnovi pooblastila UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV in izdelovalcu. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer 
pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
določajo veljavni predpisi. 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev UN. 

9. člen  
(sodelovanje javnosti) 

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



14. junij 2017 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 10-2017 / stran �

Uradni vestnik Mestne občine Velenje 

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev UN.  
(4) Izdelovalec v sodelovanju z UUP MOV prouči pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev UN ter pripravi odgovore na podlagi zavzetih stališč MOV. 
 

10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev UN) 

(1) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev UN na podlagi stališč do pripomb ter 
predlogov javnosti in ga na osnovi pooblastila UUP MOV posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 
30 dneh podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev UN.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev UN. Župan ga predlaga 
Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev UN smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev UN) 

Spremembe in dopolnitve UN sprejme občinski svet MOV z odlokom in se ga objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve UN so: 
- Komunalno podjetje Velenje d. o. o.; 
- Elektro Celje d. d.; 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje; 
- Mestna občina Velenje – Urad za gospodarske dejavnosti (upravljanje lokalnih cest); 

 
13. člen  

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev UN bo financiral pobudnik sprememb in dopolnitev UN, ki je 
naveden v 2. členu tega sklepa. 
 

14. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 350-03-0001/2011-300 
Datum:   2. 6. 2016 
 

                                                                                župan Mestne občine Velenje  
                                                                                                         Bojan KONTIČ, l.r. 

 



                            14. junij 2017URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran �  / Številka 10-2017

Uradni vestnik Mestne občine Velenje 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 8. 06. 2017 sprejel 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) 
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, 
Paka in Bevče (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 06/10-UPB1, 
27/10, 15/13 in 37/14 – v nadaljevanju kratko: Odlok o PUP. 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o PUP je podal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (MOV) zaradi možnosti izgradnje državnih, regionalnih in občinskih 
kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo. Obstoječi Odlok o PUP kolesarske povezave 
opredeljuje le v Splošnih merilih in pogojih, zato je predvidena manjša sprememba obstoječega 
Odloka o PUP v tekstualnem delu, v poglavju IV. Merila in pogoji glede vrste objektov. 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju PUP.  

 
3. člen  

(območje prostorskega akta) 
Območje obravnave oz. meja veljavnega PUP, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o PUP ne spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ni predvidena, saj 
so predvidene le manjše spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Odloka o PUP. 
 

5. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o PUP bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Zaradi manjše spremembe in dopolnitve Odloka o PUP, ki ne 
spreminja namenske rabe prostora, je predviden skrajšan postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP.  
 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

junij 2017 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 

15 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 15 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka   7 dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
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Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

15 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka   7 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   7 dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 Oktober 2017 

 
6. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP se prične s sklepom, ki ga sprejme župan 
in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

7. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP bo izdelal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).  
 
(2) UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP nosilcem urejanja prostora, ter 
jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora UUP MOV dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP. 

9. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 15 dni in v 
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o PUP najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(4) UUP MOV prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
PUP ter do njih zavzame stališče. 
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10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) UUP MOV pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh podajo mnenje o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP. Župan ga 
predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP sprejme občinski svet MOV z odlokom, ki se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve Odloka o PUP so: 
 
-  Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
- RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje; 

Lava 42, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 

88, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje; 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje; 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
 

13. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP ni predvidenih dodatnih sredstev iz proračuna 
Mestne občine Velenje za leto 2017, ker bodo izdelane v UUP MOV. 
 

14. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
 
Številka: 350-03-0005/2001-300 
Datum:   12. 06. 2017 
 
 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                            Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 8. 06. 2017 sprejel 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje 
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje (Odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 22/06-UPB1, 04/07, 03/08, 11/12, 16/14 
in Uradni list RS št. 72/13-DPN – v nadaljevanju kratko: Odlok o PUP). 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o PUP je podal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (MOV) zaradi možnosti izgradnje državnih, regionalnih in občinskih 
kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo. Obstoječi Odlok o PUP kolesarske povezave na 
obravnavanem območju PUP opredeljuje le v nekaterih morfoloških enotah, zato je predvidena 
manjša sprememba obstoječega Odloka o PUP v tekstualnem delu, v poglavju V. Merila in pogoji za 
urejanje posameznih območij urejanja. 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju PUP.  

 
3. člen  

(območje prostorskega akta) 
Območje obravnave oz. meja veljavnega PUP, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o PUP ne spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ni predvidena, saj 
so predvidene le manjše spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Odloka o PUP. 
 

5. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o PUP bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Zaradi manjše spremembe in dopolnitve Odloka o PUP, ki ne 
spreminja namenske rabe prostora, je predviden skrajšan postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP.  
 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

junij 2017 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 

15 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 15 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka   7 dni 
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Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

15 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka   7 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   7 dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 Oktober 2017 

 
6. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP se prične s sklepom, ki ga sprejme župan 
in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

7. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP bo izdelal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).  
 
(2) UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP nosilcem urejanja prostora, ter 
jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. 
 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora UUP MOV dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP. 

9. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 15 dni in v 
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o PUP najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(4) UUP MOV prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
PUP ter do njih zavzame stališče. 
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10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) UUP MOV pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh podajo mnenje o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP. Župan ga 
predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP sprejme občinski svet MOV z odlokom, ki se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve Odloka o PUP so: 
 
-  Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
- RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje; 

Lava 42, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 

88, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje; 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje; 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
13. člen  

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 
Za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP ni predvidenih dodatnih sredstev iz proračuna 
Mestne občine Velenje za leto 2017, ker bodo izdelane v UUP MOV. 
 

14. člen  
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
Številka: 350-03-0002/2012-300 
Datum:   12. 06. 2017 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                            Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 8. 06. 2017 sprejel 
 
 

SKLEP  
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

odprti prostor planske celote 04 
 
 

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04 (Odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 10/10-UPB1, 27/10 in 37/14 – v nadaljevanju kratko: 
Odlok o PUP). 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o PUP je podal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (MOV) zaradi možnosti izgradnje državnih, regionalnih in občinskih 
kolesarskih povezav s pripadajočo infrastrukturo. Obstoječi Odlok o PUP kolesarskih povezav na 
obravnavanem območju PUP opredeljuje le v poglavju III. Splošna merila in pogoji za prostorsko 
urejanje obravnavanega območja, zato je predvidena manjša sprememba obstoječega Odloka o 
PUP v tekstualnem delu, v poglavju V. Merila in pogoji za urejanje posameznih območij urejanja. 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju PUP.  

 
3. člen  

(območje prostorskega akta) 
Območje obravnave oz. meja veljavnega PUP, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o PUP ne spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ni predvidena, saj 
so predvidene le manjše spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Odloka o PUP. 
 

5. člen 
 (roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o PUP bo upoštevan postopek 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Zaradi manjše spremembe in dopolnitve Odloka o PUP, ki ne 
spreminja namenske rabe prostora, je predviden skrajšan postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP.  
 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

junij 2017 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o PUP 

15 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 15 dni 
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Izdelava dopolnjenega osnutka odloka   7 dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

15 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka   7 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   7 dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 Oktober 2017 

 
6. člen  

(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP se prične s sklepom, ki ga sprejme župan 
in se ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

7. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP bo izdelal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).  
 
(2) UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP nosilcem urejanja prostora, ter 
jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. 
 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora UUP MOV dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP. 
 

9. člen  
(sodelovanje javnosti) 

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP omogočiti javnosti 
seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 15 dni in v 
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o PUP najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(4) UUP MOV prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
PUP ter do njih zavzame stališče. 
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10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

(1) UUP MOV pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh podajo mnenje o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP.  
 
(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in dopolnitev Odloka o PUP. Župan ga 
predlaga Svetu MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP smernice upoštevane. 
 

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP sprejme občinski svet MOV z odlokom, ki se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na spremembe in dopolnitve Odloka o PUP so: 
 
-  Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
- RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje; 

Lava 42, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 

88, 3000 Celje; 
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana; 
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 

Celje; 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje; 
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
 

13. člen  
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP) 

Za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP ni predvidenih dodatnih sredstev iz proračuna 
Mestne občine Velenje za leto 2017, ker bodo izdelane v UUP MOV. 

 
14. člen  

(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu ter začne 
veljati z dnem objave.  
 
 
Številka: 350-03-0007/2001-300 
Datum:   12. 06. 2017 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                            Bojan KONTIČ, l.r. 
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 20. 
redni seji, dne 12.6.2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.

1. člen
V Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. se 
imenuje Zdravko Ramšak.

2. člen
Zdravku Ramšaku, ki mu preneha mandat z 21.6.2017, novi 
štiriletni mandat začne teči z dnem 22.6.2017.

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

Številka: 014-0011/2017
Datum: 12.6.2017

                                   župan Občine Šmartno ob Paki 
     Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US)in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik  
MOV, št. 7/2015) je občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 20. redni seji, 
dne 12.6.2017 sprejel

Avtentično razlago

25. člena Odloka o uskladitvah 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 

2009 – uskladitve 2012
(Uradni vestnik MOV, št. 18/2013 in popravek 

04/14, 39/14, 2/15 in 10/15)

Z naslednjim besedilom:
25. člen Odloka o uskladitvah 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 2009 – uskladitve 2012, 
določa namembnost in vrste posegov na kmetijskih zemljiščih 
in sicer za vse subjekte razen za lokalno skupnost oziroma 
občino. Za občino veljajo splošni pogoji glede namembnosti 
in vrst posegov v prostor in sicer drugi odstavek 12. člena, ki 
opredeljuje gradnjo in druge posege v prostor izven stavbnih 
zemljišč pomembnih za razvoj občine Šmartno ob Paki.

Številka: 3505-0001/2017
Datum: 12.6.2017

                                              župan Občine Šmartno ob Paki 
                                      Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 34. člena Odloka o javno zasebnem 
partnerstvu na področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni list Občine Šoštanj 
7/08, 12/2008 in 6/2009) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 7/2015, UPB1) na svoji 20. seji, dne 12.6.2017 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI POSLOVNEGA NAČRTA O 
IZVAJANJU LOKALNE GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZA 
KOMUNALNIH ODPADKOV IN 

KONCESIJE GRADNJE PODROČNEGA 
CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V 
MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI 

ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 
ZA LETO 2017

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki potrdi Poslovni načrt o izvajanju 
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra 
za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017.

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

Številka: 35402-0001/2017-02
Datum: 12.6.2017

                   

                                       župan Občine Šmartno ob Paki         
                      Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 93. člena Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 
110/12-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415-A, 14/15-
ZIPRS1415-D in 96/15 – ZIPRS1617 ) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob 
Paki ( UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 20. redni seji dne 12.6.2017 sprejel

SKLEP 
o premoženjski bilanci 

Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2016

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi premoženjsko 
bilanco Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2016.

2. člen
Skupno premoženje Občine Šmartno ob Paki znaša na dan 
31.12.2016 po knjigovodskih izkazih 12.204.178 EUR. 

3. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 4106-0001/2017
Datum: 12.6.2017         

župan Občine Šmartno ob Paki                              
 Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče ( Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12) in 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski 
svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 20. redni seji dne 12.6.2017 sprejel 
naslednji

SKLEP
o podaji soglasja k imenovanju direktorice 
javnega zavoda Regijsko študijsko središče

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki daje soglasje k 
imenovanju Katje Esih za direktorico javnega zavoda Regijsko 
študijsko središče.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 001-0021/2017-2
Datum: 12.6.2017
                                                             

župan Občine Šmartno ob Paki                              
 Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi drugega odstavka 17. člena 
Zakona v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008 in 36/2010) in 16. 
člena statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2015), 
na 20. redni seji, dne 12.6.2017 sprejel 

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Sonček Šmartno ob Paki 

I.
V šolskem letu 2017/2018 se sprejme fleksibilni normativ 
povečanje števila otrok v oddelku za največ dva otroka, glede 
na število otrok v oddelku.
V primeru, da mesto za fleksibilni del  v posamezni  skupini ali 
oddelku ne bo  zaseden, občina  le tega ne bo financirala.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, fleksibilni 
normativ pa se začne uporabljati od 01.09.2017 dalje.

Številka: 602-0005/2017-3
Datum: 12.6.2017

                                                župan Občine Šmartno ob Paki                              
 Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o  stvarnem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 8. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski 
svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 20. redni seji dne 12.6.2017 sprejel 
 
 

SKLEP 
o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem 

Občine Šmartno ob Paki za leto 2017 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine Šmartno 
ob Paki za leto 2017 s spodaj navedenimi nepremičninami. 
 

2. člen 
 
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
Zap. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št Površin
a (m2) 

Orientacijsk
a 
vrednost 
EUR 

Način  
pridobitve 

1 stavbno zemljišče 
(Kmet.zadruga) 

972-
Šmartno ob 
Paki 

30/1 490 7.350,00 neposredna 
pogodba (odkup) 

2 stavbno zemljišče  
(Kmet.zadruga) 

973-Rečica 
ob Paki 

847/2 2040 40.800 neposredna 
pogodba (odkup) 

3 stavbno zemljišče  
(Pranjić) 

972-
Šmartno ob 
Paki 

del 293/3 965 5.677,50 neposredna 
pogodba (odkup) 

 
3. člen 

 
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine Šmartno ob 
Paki za leto 2017 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 478-0029/2016-3 
Datum: 12.6.2017                    
          
                                                                                         Župan Občine Šmartno ob Paki: 
                                                                                         Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r. 
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Na podlagi  57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) - v nadaljevanju 
besedila ZPNačrt ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik MOV, št. 
07/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 20. seji dne 12.6.2017 sprejel 

 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA - OPPN 
ZA UKINITEV NEZAVAROVANEGA ŽELEZNIŠKEGA PREHODA ŠMARTNO 2 V KM 24+267 IN 

IZGRADNJA NOVE POVEZOVALNE CESTE 
 

1. člen 
           (splošno) 

S tem sklepom določa Občinski svet Občine Šmartno ob Paki začetek in način priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za ukinitev nezavarovanega železniškega 
prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste. Zaradi ukinitve 
nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 na železniški progi Celje-Velenje je 
predvidena rekonstrukcija dela občinske ceste LC 408081 in novogradnja občinske ceste v Občini 
Šmartno ob Paki. 

2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ukinitev 
nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne 
ceste,  v nadaljevanju  OPPN) 

Na podlagi Odloka o prostorskih sestavinah 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, 1997/2, 2002 in 2009 (Uradni 
vestnik MOV, št. 7/98, 10/99, 8/00, 14/04 in 24/12) in Odloka o uskladitvah 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 2009 - uskladitve 2012 (Uradni vestnik 
MOV, št. 18/2013 in popravek 4/14, 39/14, 2/15 in 10/2015) se začne postopek OPPN zaradi ukinitve 
nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 na železniški progi Celje-Velenje in 
rekonstrukcije dela občinske ceste LC 408081, ter novogradnje občinske ceste v Občini Šmartno ob 
Paki. OPPN bo podrobneje določil način ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda in 
rekonstrukcijo, novogradnjo in delno ukinitev občinske kategorizirane ceste. 

 
3. člen  

(Območje urejanja)  
Območje predvidenega urejanja meri približno 0,58 ha in obsega zemljiške parcele št. 30/1, 30/6 ter 
del parcel št. 8/1, 8/8, 8/9, 13/2, 32/2, 33/1, 35/1, 37/2, 745/2 in 760/3 vse  k.o. Šmartno ob Paki.  
 
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja  urejanja, ki so potrebna za neposredno 
prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture potrebnih za opremljanje območja.  
 
Predmet izdelave OPPN  so ureditve, ki bodo omogočile rekonstrukcijo občinske ceste in ukinitev 
nezavarovanega železniškega prehoda.  
 

4. člen  
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov 
občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev 
urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov 
(Slovenske Železnice d.d.) in lokalne skupnosti. 
Prostorske ureditve OPPN bodo  temeljile na: 
- analizi stanja prostora in dejanske rabe 
- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi pobude investitorja in programskih izhodišč  
  občine, 
- idejni zasnovi predvidenih objektov 
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- idejni zasnovi krajinskih ureditev  
- idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje, 
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja. 
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti 
in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.  
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi 
med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska 
strokovna služba skupaj z izdelovalcem OPPN,  in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi 
druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev 
urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine 
Šmartno ob Paki. 

5. člen 
(Oblika in vsebina) 

OPPN se po postopku, vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske 
zakonodaje, in sicer:  

–  z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12); 

– s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).  

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo 
pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje.  
 

6. člen 
(Roki izdelave) 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|            Faza            |   Rok izdelave    |   Nosilec   | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Sklep o pripravi OPPN,      |julij 2017         |občina       | 
|objava sklepa in izbira     |                   |             | 
|izdelovalca                 |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Osnutek OPPN za pridobitev  | avgust 2017       | izdelovalec |     
|smernic in  odločitve o     |                   |             | 
|potrebnosti izvedbe CPVO    |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Pridobitev odločbe MOP o    | avgust 2017       | izdelovalec | 
|potrebnosti izvedbe CPVO    |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Pridobivanje in             | september 2017    | izdelovalec | 
|usklajevanje smernic        |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Dopolnjen osnutek OPPN      | oktober 2017      |izdelovalec  | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Javno naznanilo javne       | november 2017     |občina       | 
|razgrnitve in javne         |                   |             | 
|obravnave OPPN              |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Javna razgrnitev in javna   | november 2017     |občina,      | 
|obravnava                   |                   |izdelovalec  | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Stališča do pripomb in      | december 2017     |izdelovalec, | 
|uskladitev stališč          |                   |občina       | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Predlog OPPN za pridobitev  | januar 2018       |izdelovalec  | 
|mnenj                       |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Pridobivanje in             | februar 2018      |izdelovalec  | 
|usklajevanje mnenj          |                   |             | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Predlog OPPN za sprejem     | marec 2018        |izdelovalec  | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Izdelava končnega dokumenta | marec 2018        |izdelovalec  | 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 
|Objava odloka o OPPN        | april 2018        |občina       | 
+----------------------------+-------------------+------------- 
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7. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 

Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:  
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, 
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, 

Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor 
- Slovenske železnice d.o.o.  Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, 
- MOP, Urad za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 LJUBLJANA (CPVO) 
- Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 

1000 LJUBLJANA 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in 

zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
- Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje, 
- Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest območje Celje, Lava 42, 3000 Celje 
- Telemach Velenje d.o.o., Rudarska 6, 3320 Velenje , 
- Telekom Slovenija, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega 

omrežja, Lava 1, 3000 CELJE 
- Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE 
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki 
- drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku 

priprave OPPN.  
 

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev 
smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.  

 
8. člen 

(Obveznosti financiranja priprave OPPN) 
Sredstva za izdelavo geodetskega posnetka, idejnih zasnov in vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih 
bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami v okviru 
postopka CPVO (v kolikor bo potrebna njegova izvedba ) in celotno izdelavo OPPN  bo zagotovil 
investitor Občina Šmartno ob Paki, ki je tudi naročnik OPPN. Za izdelavo  program opremljanja za 
območje OPPN, ki je njegov sestavni del prav tako poskrbi  naročnik OPPN. 
 

9. člen 
(Objava in začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje  in na spletni strani Občine Šmartno ob 
Paki ter začne veljati z dnem objave. 
 
 
Št. :3505-0002/2017-2 
Šmartno ob Paki,12.6.2017  
                                                                                                                     

                   
 
 

župan Občine Šmartno ob Paki  
                                                                                                                             Janko KOPUŠAR, l.r.  
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