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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji
20. seji dne 18. 4. 2017 sprejel

POSLOVNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE
VELENJE
1. člen
V Poslovniku Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo) se v poglavju
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA naslov 2. točke
spremeni tako, da se glasi:
» 2. Pravica do informiranosti«.
2. člen
Za 17. členom se doda nova točka z naslovom: »2. a Vprašanja
in pobude članov sveta«.
3. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Člani sveta imajo pravico postaviti vprašanja ali pobude na
temo, ki zadeva Mestno občino Velenje in je v pristojnosti dela
občinske uprave ali župana. Vprašanja so lahko ustna ali pisna,
pobude so lahko le pisne.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratka in jedrnata
ter izražena in postavljena tako, da je njihova vsebina jasno
razvidna in na koga je naslovljena. V nasprotnem primeru
se člana sveta na to opozori in se ga pozove, da vprašanje
oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Na vsaki redni seji mora biti predvidena posebna točka
dnevnega reda za vprašanja članov sveta.
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minuti, dodatno pojasnilo župana oziroma direktorja občinske
uprave oziroma predstavnika občinske uprave pa ne več kot
tri minute.
Če član sveta tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z
glasovanjem brez razprave.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti
to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.«.
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Pisna vprašanja oziroma pobude člani sveta posredujejo
občinski upravi. Lahko jih posredujejo že pred sejo, na sami
seji, lahko se pisna vprašanja oziroma pobude posredujejo tudi
v času med dvema zasedanjema sveta.
Pisni odgovori na vprašanja in pobude se posredujejo članom
sveta praviloma na prvi naslednji redni seji sveta v pisni obliki.
Prav tako se pisni odgovori na vprašanja in pobude objavijo na
spletni strani Mestne občine Velenje.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0002/2015
Datum: 18. april 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Pri obravnavi vprašanj morata biti na seji prisotna župan in
direktor občinske uprave. Če sta župan ali direktor občinske
uprave zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
»18. a člen
Član sveta lahko na eni seji postavi največ eno ustno
vprašanje.
Napoved teme ustnega vprašanja, iz katere mora biti vsebina
jasno razvidna, mora biti podana v pisni obliki občinski upravi
najmanj en delovni dan pred sejo sveta do 8. ure.
Ustno vprašanje ne sme trajati več kot tri minute. Na vprašanje
župan oziroma direktor občinske uprave oziroma predstavnik
občinske uprave odgovarja na isti seji največ pet minut. Če
odgovora ne more dati na isti seji, to ustno obrazloži in pripravi
pisni odgovor.
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na ustno vprašanje,
lahko enkrat zahteva dodatno pojasnilo. Obrazložitev zahteve
člana sveta za dodatno pojasnilo ne sme trajati več kot dve
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na
svoji 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Mladinski center Velenje
I.
V svet javnega zavoda Mladinski center Velenje se imenujejo:
- Klemen Arlič,
- Tjaša Oderlap,
- Alma Glotić,
- Aleksander Rep,
- Matej Brložnik.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 18. april 2017
			

19. april 2017

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) na 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju članov v Komisijo za
štipendiranje Proračunskega štipendijskega
sklada Mestne občine Velenje
I.
V Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega
sklada Mestne občine Velenje se imenujejo:
- Kristina Matović,
- Andrej Vrbec,
- Jolanda Krofel.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 18. april 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na
svoji 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo), na 20. seji dne 18. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski
center Velenje
I.
V svet zavoda Šolski center Velenje se imenuje Irena Poljanšek
Sivka.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz
javnega dobra (parc. št. 3567/1)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parc. št. 3567/1, v izmeri 1.879 m2, k.o. 964 Velenje iz javnega
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 18. april 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

SKLEP

Številka: 032-03-0001/2015-318
Datum: 18. april 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 3/16 – UPB2) na svoji 20. seji dne 18. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze
(parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz
javnega dobra
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin,
parcel št. 1425/16, v izmeri 46 m2, 1425/17, v izmeri 16
m2, 1425/18, v izmeri 33 m2, vse k. o. 965 Laze, iz javnega
dobra.
Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0009/2017
Datum: 18. april 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona
o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006 in 9/2017) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno
prečiščeno besedilo) na 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel naslednji

Številka 7-2017 / stran 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 9. 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 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 01/16-Uradno
prečiščeno besedilo) na 20. seji dne 18. 4. 2017 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2017
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 22/16, 5/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2.
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.144.533,77.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3. člena sklepa tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2017 načrtujejo v višini 596.900,00 EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2016
Datum: 18. april 2017
							
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

SKLEP

o sprejemu ocene izvajanja Občinskega
programa varnosti Mestne občine Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje ocenjuje, da je izvajanje Občinskega
programa varnosti Mestne občine Velenje ustrezno.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 019-01-0001/2017-801
Datum: 18. april 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in katastrska
občina

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zap.št.

30.

31.

32.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
185
1.049
3.842
685
1.045
1.213
829
714
56
69
80
30
skupaj 9.797

3567
685
686
687/1
688
689
690
691
767/1
767/2
768/1
769

59

108
18
269
988
21
28
37
701
650
34
953
1.414
1.144
384
967
358
1.386
skupaj 9.460

3567
655/1
655/2
656
685
686
765
766/1
766/2
767/2
767/3
768/2
769
770
771/2
771/3
773/2

1567/7

Velikost (m 2)

Parcelna št.

dvorišče

travnik

travnik

Vrsta dejanske rabe

Predvidena metoda
razpolaganja

2017 - Zemljišča

neposredna pogodba

javni razpis

javni razpis

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017

Orientacijska

39,37

24,40

Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednjih nepremičnin.

20,00

vrednosti v €/m

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park). Nepremičnine
se bodo prodajale pod ocenjeno vrednostjo, kar predstavlja
državno pomoč.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
2

1.439,60

385.707,89

189.200,00

Orientacijska
vrednost v €
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965 Laze

964 Velenje

964 Velenje

34.

35.

36.

967 Kavče

11.

zelenica

zelenica, vrt

zemljišče

dvorišče, zelenica

stanovnjski objekt ID 967-200, Kavče 4, 82,60 m2

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

2397/209

866

46
16
33
skupaj 95
202
376
256
393
172
399
skupaj 1.798

1425/16
1425/17
1425/18

2397/213
2397/211
2397/214
2397/216
2397/212
2397/215

165
69
skupaj 234

1567/6
1567/8

964

829/16
830/19
922/7
829/17-del
922/6-del
922/4-del
922/5-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

Vrsta dejanske
rabe

travnik, dvorišče

3.730
318
3.398
8.200
8.000
100
130
skupaj 23.876

2

Velikost (m )

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

MOV potrebuje predmetno zemljišče za izvedbo
projetkov Park and ride in prireditveni prostor

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

25

€/m

2

Orientacijska
vrednosti v

objekt v najemu , v slabem gradbenem stanju, uprablja
najemnik, zainteresiran za odkup

2017 - Zemljišča

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

2.641.933,77

21.130,40

596.900,00

596.900,00

Orientacijska vrednost v €

502.600,00

19.500,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ:

1.

Zap.št.

24,40

Pripravi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je
zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.

43.871,20

1.900,00

5.709,60

Orientacijska vrednost €

24,40

20,00

24,40

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin.

Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično
osebo

Za nakup predlaganih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih nepremičnin.

2017 – Stavbe in deli stavb

javni razpis

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2017

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

964 Velenje

33.

19. april 2017
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 ZIPRS1718) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) na svoji 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel naslednji

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
1. člen
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
_________________________________________________________________________________
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

II.

SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davek na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

35.460.765 EUR
33.326.241 EUR
23.245.318 EUR
14.873.702 EUR
7.978.083 EUR
271.149 EUR
122.384 EUR
10.080.923 EUR
8.203.160 EUR
13.853 EUR
476.303 EUR
251.660 EUR
1.135.947 EUR
702.405 EUR
578.966 EUR
123.439 EUR
2.463 EUR
2.463 EUR
1.301.557 EUR
1.287.794 EUR

SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

35.904.475 EUR
9.770.490 EUR
2.694.099 EUR
402.316 EUR
6.458.513 EUR
155.562 EUR
60.000 EUR
13.729.124 EUR
990.461 EUR
6119.359 EUR
1.973.215 EUR
4.646.090 EUR
11.084.541 EUR
11.084.541 EUR
1.320.320 EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

13.764 EUR
128.099 EUR
128.099 EUR

342.297 EUR
978.023 EUR
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PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)

- 443.710 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
V.
VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE
2.166.905 EUR
500 Domače zadolževanje
2.166.905 EUR
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
1.409.408 EUR
550 Odplačila domačega dolga
1.409.408 EUR
IX.
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)
313.787 EUR
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
757.497 EUR
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
443.710 EUR
XII./1 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2015
2.444.461 EUR
XII./2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. 2016
2.758.248 EUR
_________________________________________________________________________________
Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja) in posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna) sta prilogi
tega odloka in se objavita na spletni strani občine.
2. člen
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2016 v znesku 2.758.248 EUR se prenesejo v proračun Mestne
občine Velenje za leto 2017.
3. člen
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2016 je bilo 1.075 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 403-03-0002/2017-211
Datum: 18. april 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo), je Svet Mestne
občine Velenje na svoji 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel

SKLEP
o razporeditvi poslovnega izida
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2016, in sicer
Vrtec Velenje, OŠ Šalek, OŠ Gorica, OŠ Antona Aškerca, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada, OŠ Mihe
Pintarja Toleda, CVIU, Ljudska univerza Velenje, CRTI SAŠA, Lekarna Velenje, Zdravstveni dom
Velenje, Festival Velenje, Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Rdeča dvorana
ŠRZ, Zavod za turizem, Kssena, Velenje, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina
Velenje.
2. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki v javnih
zavodih oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki:
Javni zavod
Vrtec Velenje
OŠ Šalek
OŠ Gorica

Višina
presežka
(EUR)
247.000
12.431,25
36.803,66

Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube

OŠ Antona
Aškerca

12.125,22

OŠ Gustava
Šiliha

29.295,29

OŠ Livada

45.149,45

OŠ Mihe
Pintarja
Toleda
CVIU
Ljudska
univerza
Velenje
CRTI SAŠA
Lekarna
Velenje
Zdravstveni
dom Velenje
Festival
Velenje

11.666,33

Sanacija sanitarnih prostorov v starem delu enote Vrtiljak.
Posodobitev dotrajanih učil in opreme.
Zamenjava stavbnega pohištva, obnovitev sanitarij deklic pri
telovadnici, povezovalne stopnice pred vhodom v telovadnico.
Investicija (športni rekviziti, računalniki za pouk kemije, projektor,
idr.) in vzdrževanje (menjava oken Pesje, menjava keramike v
kuhinji CŠ).
Nakup računalniške in pisarniške opreme, vzdrževanje (beljenje
učilnic in avle, obnova šolske kuhinje v Šentilju, obnova čajne
kuhinje).
Obnova elektronapeljave, menjava svetil v dveh nadstropjih,
menjava dotrajane talne keramike, nakup konvektomata za kuhinjo.
Prenova tehnične učilnice, nakup računalniške opreme.

894,53
1.039

Nakup računalniške opreme.
Pleskanje učilnic in pisarn.

1.263,99
251.571

Nakup prenosnega računalnika.
Investicije v morebitne nove prostore lekarne in v opremo lekarne.

36.088

Pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

9.419,12

Knjižnica
Velenje

29.365,64

Muzej Velenje

7.555,77

Nakup opreme in sredstev, načrtovanih v Načrtu investicij in nakupa
opreme za leto 2016. Nakup opreme za ozvočenje in osvetljevanje,
računalniške opreme, pisarniškega pohištva, stojala za vitrine in
druge drobne opreme.
Nakup opreme (osebni računalniki, čitalec črtne kode, regal za
knjižne novosti, omara za igrače, optični skener), obnova strehe,
dvigala, alarmnega sistema, železnih konstrukcij in nakup knjig
Zgodbe Velenja.
Nakup računalniške opreme in opreme za ozvočenje.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Mladinski
center Velenje
Rdeča
dvorana ŠRZ
Zavod za
turizem
Kssena,
Velenje
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6.484,58

Obnova strehe na objektu Efenkova cesta 61 a.

12.471,46

Za lastni delež pri obnovi razsvetljave v Rdeči dvorani Velenje.

2.226

Za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

-17.963

Pokrivanje iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih obračunskih
obdobij.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje

Številka: 083-01-0031/2017
Datum: 18. april 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP,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) ter na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2016 – UPB) na svoji 20. seji, dne 18. 4. 2017 sprejel naslednji

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU STARA VAS
– ZAHOD (TEHNOLOŠKI PARK VELENJE)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki
park Velenje) - Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 6/12, 20/12 in v Ul RS, št. 72/13 - DPN - v
nadaljevanju: odlok
2. člen
V 5. členu odloka se besedilo podpoglavja 2.3. z naslovom
Podrobnejša namenska raba prostora črta in nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:
»V grafičnih podlogah so razvidne predvidene zasnove glede
enovite namenske zasnove celotnega kompleksa.
Znotraj posameznih karejev in zelenih ter ostalih površin so
možne spremembe namembnosti. Prav tako je dopustno
združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov
preko notranjih internih cestnih povezav ter drugačna zasnova
predvidenih objektov (oblika in velikost tlorisov, višine objektov,
tolerance). Za takšne spremembe je potrebno izdelati posebne
strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter zanje pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.
Na območju obstoječe obrtne, poslovno, servisne cone na JV
delu območja OPPN je dopustna sprememba namembnosti
obstoječih obrtnih, poslovnih in servisnih objektov, dozidave
ter dopolnilna gradnja obrtnih, poslovnih in servisnih objektov,
po arhitekturnih in oblikovnih načelih obstoječih objektov
ob napajalni cesti že zgrajenih objektov (tako glede tlorisnih
dimenzij, etažnosti, naklonov streh in upoštevanjem gradbenih
linij tega kareja). Ta načela so razvidna iz tekstualnega dela
in grafičnih prilog projekta opisanega v 1. in 2. členu tega
odloka.«
3. člen
V 8. členu odloka se besedilo podpoglavja 2.6. z naslovom
Velikost in zmogljivost objektov črta in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Kare a12: tlorisna površina kareja znaša 4.575,00 m2, v
dimenzijah 75,00m x 61,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v
trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 75,00m x 61,00m (tolerance
±2,00m po krajših stranicah).
Kare b8: tlorisna površina kareja znaša 2.200,00 m2, v
dimenzijah 40,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 30m (tolerance ±2,00m),

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

19. april 2017

v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 55,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare b11: tlorisna površina kareja znaša 1.840,00 m2, v
dimenzijah 40,00m x 46,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 46,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare d4: tlorisna površina kareja znaša 2.636,88 m2, v
dimenzijah 80,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v
trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 71,66m x 53,75m (tolerance
±2,00m po krajših stranicah).
Kare c6+d6: tlorisna površina kareja c6 znaša 800,00 m2, v
dimenzijah 16,00m x 50,00m, ter kareja d6 4.000,00 m2,
v dimenzijah 80,00m x 50,00m. Na parceli d6 je predviden
poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance
±2,00m) v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x
50,00m (tolerance ±2,00m), z zmožnostjo razširitve na parcelo
c6 do maksimalne višine 20m.
Kare d10: tlorisna površina kareja znaša 1.600,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 20,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 20,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare d12: tlorisna površina kareja znaša 2.800,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 35,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 35,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare e8: tlorisna površina kareja znaša 2.200,00 m2, v
dimenzijah 40,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 30m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 55,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare f4: tlorisna površina kareja znaša 4.800,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 60,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare f6: tlorisna površina kareja znaša 4.000,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 50,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare f10: tlorisna površina kareja znaša 1.600,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 20,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 20,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare f12: tlorisna površina kareja znaša 2.800,00 m2, v
dimenzijah 80,00m x 35,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m),
v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 35,00m
(tolerance ±2,00m).
Kare h4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2, v dimenzijah
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).
Kare h6: tlorisna površina kareja znaša 2.700 m2 , v dimenzijah
54,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m
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(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 50,00m (tolerance ± 2,00m).
Kare h8: tlorisna površina kareja znaša 2.970 m2, v dimenzijah
54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 55,00m (tolerance ± 2,00m).
Kare i2: tlorisna površina kareja znaša 3.075,00 m2, v
dimenzijah 89,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni
objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v trikotni
tlorisni obliki z dimenzijami 77,00m x 60,00m (tolerance ±2,00m
po krajših stranicah).
Kare j2: tlorisna površina kareja znaša 3.075,00 m2, v
dimenzijah 75,50m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni
objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v trikotni
tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 42,00m (tolerance ±2,00m
po krajših stranicah).
Kare j4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2 , v dimenzijah
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).
Kare j8: tlorisna površina kareja znaša 2.970,00 m2, v
dimenzijah 54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m
(tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 55,00m (tolerance ±2,00m).
Kare l2: tlorisna površina kareja znaša 1.780 m2 , v dimenzijah
33,75m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v trapezni tlorisni obliki z dimenzijami
33,50m–25,50m x 60,00m (tolerance ± 2,00m po daljših
stranicah).
Kare l4: tlorisna površina kareja znaša 3.240,00 m2, v
dimenzijah 54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno
obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m
(tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 60,00m (tolerance ±2,00m).
Kare k6+l6: tlorisna površina kareja k6 znaša 400 m2 , v
dimenzijah 8,00m x 50,00m ter kareja l6, ki ima površino 2.700
m2, v dimenzijah 54,00m x 50,00m. Na parceli k6 je predviden
poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne
višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z
dimenzijami 8,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Na parceli l6
je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt,
maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni
tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 50,00m, z možnostjo
povezave z objektom na parceli k6.
Kare l8: tlorisna površina kareja znaša 2.970,00 m2, v
dimenzijah 54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovni
oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m
(tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 42,00m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).
Kare n2: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2 , v
dimenzijah 30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni
objekt maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi
dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Izjemoma
je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega objekta
proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim
poslovnim objektom na parceli št. 875/1, k.o Velenje (poslovna
stavba Komunalnega podjetja Velenje). V tem primeru si mora
investitor pridobiti posebne strokovne podlage za umestitev
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v prostor povečanega objekta (v kareju n2) in nanje pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.
Kare n4: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2 , v dimenzijah
30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni oz. poslovno
stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±
2,00m) s tlorisnimi dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance
± 2,00m). Izjemoma je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij
predvidenega objekta proti vzhodu do meje OPPN ter povezava
z obstoječim poslovnimi objekti na parcelah št. 872/5, 872/6 in
872/8, vse k.o Velenje (Poslovna cona Rudarski dom v Velenju).
V tem primeru si mora investitor pridobiti posebne strokovne
podlage za umestitev povečanega objekta v prostor (v kareju
n2) in nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.
V karejih, ki so namenjeni poslovno obrtni dejavnosti je
dopustna tudi gradnja stanovanjskih površin, nastanitvenih
objektov in objektov za servisno uslužnostne in izobraževalne
dejavnosti, ter garažne površine.
Za vsak kare je potrebno glede na dejanske potrebe
investitorjev izdelati lokacijsko arhitekturni preizkus členitve
posameznih karejev, na katerega je potrebno pridobiti soglasje
Mestne občine Velenje. Predvidene obodne gradbene linije
predvidenih karejev in stavb je potrebno upoštevati v največji
možni meri.
Znotraj karejev in zelenih ter ostalih površin so možne
spremembe namembnosti, prav tako pa je dopustno
združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov
preko notranjih internih cestnih povezav ter drugačna zasnova
predvidenih objektov (oblika in velikost tlorisov, višine objektov,
tolerance), ob čemer je zaradi enotnega urbanističnega videza
kompleksa potrebno v največji možni meri upoštevati obodne
gradbene linije vzdolž povezovalne in sekundarnih cest. Za
takšne spremembe je potrebno izdelati posebne strokovne
podlage (lokacijski preizkus) ter zanje pridobiti soglasje Mestne
občine Velenje.
Ob obstoječem poslovno prodajnim objektom Cesta Simona
Blatnika 16 (parcelna št. 1656/3, k.o. Velenje) je dopustna
izvedba dodatnih parkirnih mest in novega dovoza do njih, kot
ji opredeljuje projekt z naslovom Idejni načrt zunanje ureditve
ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju - posebne
strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki jih je
izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan Kac,
s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012. Projekt je
sestavni del tega odloka.«
4. člen
V 9. členu odloka se na koncu zadnjega odstavka doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Dopustna odstopanja urbanističnega oblikovanja so možna
na podlagi določil 8. člena odloka.«
5. člen
V 10. členu odloka se v podpoglavju 3.2. z naslovom Usmeritve
za arhitekturno oblikovanje črta četrta alineja, sedma in osma
alineja pa se nadomestita z novim besedilom tako, da se
glasita:
» - Na predvidenih parcelah je dovoljena gradnja enostavnih
in nezahtevnih objektov ob že zgrajenih manj zahtevnih
in zahtevnih objektih, ki pa morajo biti oblikovno skladni z
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oblikovanjem in materiali osnovne stavbe.
- Minimalna dolžina dovoza do objekta od lokalne ceste je 6,00
metrov. V primeru drugačnih odmikov je potrebno pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.«
6. člen
V 11. členu odloka se na koncu zadnjega odstavka doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Dopustna odstopanja krajinskega oblikovanja so možna na
podlagi določil 8. člena odloka.«
7. člen
Za 20. členom odloka se doda nov 20.a člen ki se glasi:
»4.5. Plinovodno omrežje
Zaradi potreb po oskrbi s plinom, se za nove objekte predvideva
izgradnja srednjetlačnega plinovodnega omrežja z glavnim, ter
priključnimi plinovodi na obravnavanem območju, z možnostjo
poznejše navezave na plinovodno omrežje.
Predviden obratovalni tlak je 3 bar z možnostjo dviga na 4 bar
v primeru večjih potreb po zemeljskem plinu.
Pri projektiranju in izvedbi plinovodnega omrežja na območju
OPPN je potrebno upoštevati zakonske in tehnične predpise
s področja plinovodnega omrežja, ter upoštevati pogoje
upravljalca plinovodnega omrežja.
V primeru drugačnih rešitev zasnove plinovodnega omrežja,
je potrebno na izdelane posebne strokovne podlage pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.«
8. člen
V 30. členu odloka se besedilo poglavja IX. z naslovom
DOPUSTNA
ODSTOPANJA
OD
FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV črta in nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Znotraj območja OPPN so dopustna odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ob predhodni
izdelavi posebnih strokovnih podlag in pridobitvi soglasja
Mestne občine Velenje.«
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0002/2010-300
Datum: 18. april 2017
							
		
župan Mestne občine Velenje
				
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

19. april 2017

Župan Mestne občine Velenje je 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, 90/14 – ZDU-1I in 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), 22. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
22/16) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
15/06-UPB1, 26/07, 18/08 in 21/15) dne 26. 1. 2017 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017
1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 3/17; v nadaljevanju sklep) se spremeni
drugi odstavek 2. člena sklepa tako, da se glasi: »Sredstva
namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto
2017 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 116.024,28
EUR.«
2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0001/2017
Datum: 19. 4. 2017

				

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

SKUPAJ:

976 Črnova

15.

55/2

250

145

965 Laze

231/7
231/8
227/7
227/8

14.

4

964 Velenje

13.

2

Velikost (m )

1929/8-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

Zap.št.

cesta

cesta

pločnik

Vrsta dejanske
rabe

20,00

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na
podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila zemljišče preko
katerega poteka kategorizirana javna cesta JP 950361-Odcep
Simončič

3/3

20,00

24,40

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe z etažnimi lastniki. Na
podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila pločnik.
Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na
podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila zemljišče preko
katerega poteka kategorizirana javna cesta JP 950592 - PirnatSp. Arnače

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2017-Zemljišča

5.000,00

2.900,00

97,60

116.024,28

Orientacijska vrednost v €

PRILOGA 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine v letu 2017 za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR

19. april 2017
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5. člen
(1) Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge
nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s
predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom
preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in
pomoč.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

(2) Oceno ogroženosti za posamezne naravne in druge
nesreče ter v vojnem stanju za območje občine Šmartno ob
Paki izdela občinska uprava, ki pri delu upošteva regijske
ocene ogroženosti Štaba civilne zaščite za Zahodno štajersko
pokrajino. Na podlagi ocen ogroženosti izdela občinska
uprava načrte zaščite in reševanja za posamezna področja
nevarnosti.
(3) Oceno ogroženosti sprejme župan.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06, 97/10), Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,
št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVO-1UPB1,Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12), 6. člena Zakona o gasilstvu (UPB1,
Uradni list RS, št. 113/05), 27. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
ob Paki (UPB1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski
svet Občine Šmartno ob Paki na 19. seji dne 10.4.2017 sprejel

ODLOK

o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja
organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja in
okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno
ob Paki ( v nadaljevanju: Občina).
2. člen
(1) Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema
v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje,
izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih
razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
(1) Občinski svet sprejme program in načrt varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu z nacionalnim
programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(1) Predlog programa in letnega načrta pred naravnimi in drugimi
nesrečami izdela občinska uprava, skladno z nacionalnim
programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri
delu upošteva aktualne ocene ogroženosti Občine Šmartno ob
Paki, ki jih po potrebi tudi dopolnjuje.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
(1) Občani, reševalne službe, gospodarske družbe, zavodi,
društva in druge organizacije morajo brezplačno sporočati
podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Regijskemu centru za obveščanje ( ReCO) Celje
(112).
7. člen
(1) Vsakdo mora obvestiti Regijski center za obveščanje
Celje (112), policijo (113) ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki
nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo zve
kako drugače.
(2) Občina zagotavlja vzdrževanje sistema javnega alarmiranja
ter seznanja občane z znaki za alarmiranje.
IV. ZAŠČITNI UKREPI

8. člen
(1) V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi
evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik civilne zaščite
ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v
načrtih zaščite, reševanja in pomoči.
9. člen
(1) Občina, v sodelovanju z državo, zagotovi zatočišče in nujno
oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali
brez doma ter sredstev za preživljanje.
(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali
uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje
evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če
njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
(3) Občinska uprava izdela načrt sprejema ogroženega
prebivalstva s področja Posavja v primeru jedrske nesreče. Za
njih Občina zagotovi namestitev s predvideno oskrbo najmanj
7 dni, v skladu s sprejetim načrtom.
10. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi, samostojni podjetniki
in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo
nevarne snovi oziroma kemikalije morajo načrtovati in izvajati
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obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč
s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi
in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito,
reševanje in pomoči, skladno z veljavno Uredbo.

državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi
odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika
Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot
ni predvideno.

11. člen
(1) Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano
požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju z
Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog
občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).

16. člen
(1) Prostovoljni gasilski društvi sta na podlagi veljavnih meril
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščeni
po kategorijah in skladno s tem usposobljeni in tehnično
opremljeni.

(2) V času požarne ogroženosti je kurjenje na prostem z
odprtim ognjem prepovedano.
(3) V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti
naravnega okolja lahko občina, v sodelovanju z lastniki oziroma
upravljavci gozdov ali drugih zemljišč organizira požarno stražo
ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
12. člen
(1) Občina skrbi za organiziranje, spodbujanje in usmerjanje
osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju
s poverjeniki civilne zaščite. Prav tako skrbi za gradnjo,
vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. GASILSKA JAVNA SLUŽBA
13. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje
ljudi izvajata izvajalca gospodarske javne službe Prostovoljno
gasilsko društvo Šmartno ob Paki in Prostovoljno gasilsko
društvo Paška vas, pod okriljem Gasilske zveze Šaleške
doline.
14. člen
(1) Izvajalca gasilske javne službe izvajata predvsem naloge
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva
pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so
usposobljeni in opremljeni.
(2) Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih
gasilcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev,
vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih ter opravlja
druge naloge, ki jih določi župan.

(2) Obveščanje in alarmiranje društev izvaja Regijski center za
obveščanje Celje, gasilske organizacije in pristojne službe.
17. člen
(1) Ko posledice elementarne ali druge nesreče v občini
presegajo intervencijske zmožnosti delovanja prostovoljnih
gasilskih društev in gasilske zveze, je potrebno aktivirati tudi
ostale občinske enote in službe zaščite, reševanja in pomoči
(pogodbena podjetja, civilna zaščita).
(2) Občinskim operativnim gasilskim enotam poveljujejo
poveljniki prostovoljnih gasilskih društev, imenovan skladno
s pravili gasilske zveze.
18. člen
(1) Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi
poveljnik gasilske enote oziroma vodja intervencije, na območju
katere je požar ali druga nesreča, lahko pa sporazumno preda
vodenje poveljniku višje kategorizirane enote ali višjemu po
činu. Poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih
enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno
vodji intervencije.
(2) Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju
celotne občine, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah
organizira in vodi župan ali poveljnik Civilne zaščite.
19. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja
župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo
pomanjkljivosti, v hujših primerih predlaga omejitev ali odvzem
pristojnosti gasilskega društva.
2.
GOSPODARSKE
ORGANIZACIJE

DRUŽBE,ZAVODI

IN

DRUGE

(3) Občina Šmartno ob Paki izvajalcema gospodarske javne
službe zagotavlja sredstva, skladno z načrtom varstva pred
požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot.
Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi.

20. člen
(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči lahko župan Občine Šmartno ob Paki
določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije
v občini za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite,
reševanje in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in
sredstva.

15. člen
(1) Gasilska zveza in prostovoljni gasilski društvi lahko opravljajo
svojo dejavnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah)
na podlagi medsebojnega pisnega dogovora o sodelovanju in
pomoči na področju varstva pred požari v naravi in ob drugih
večjih nesrečah.

(2) Z njimi lahko sklene Občina pogodbe, v katerih se uredi
vsebina, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine
Šmartno ob Paki ter način njihovega financiranja, predvsem
tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost, v skladu s
73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(2) Gasilske enote društev so lahko aktivirane tudi na podlagi
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3. ENOTE IN SLUŽBE CIVILNE ZAŠČITE
21. člen
(1) Občina organizira enote in službe Civilne zaščite v skladu
z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne
zaščite, ki jih predpiše vlada.
(2) Občina zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
usposabljanje enot in civilne zaščite, v skladu s proračunskimi
zmožnostmi.
4. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
22. člen
(1) O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje
in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik Civilne
zaščite občine in drugi organi, pristojni za vodenje, v skladu z
načrti zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo
razglasi Vlada RS.
(3) V primeru, da Vlada RS odredi mobilizacijo oziroma
aktivacijo civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje se
uporabljajo postopki in dokumenti za aktiviranje civilne zaščite
in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Šmartno
ob Paki.
23. člen
(1) Za sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo,
imajo aktivirane sile iz prejšnjega člena pravico do povračila
dejanskih stroškov in dejanske škode.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ
24. člen
(1) Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje
poveljnika Civilne zaščite ter štab Civilne zaščite, ki je za svoje
delo odgovoren županu.
(2) Poveljnik Civilne zaščite:
• vodi in usmerja zaščito reševanje in pomoč na območju
občine;
• usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi
pristojnostmi,
• odreja aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč;
• spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema
ali predlaga ukrepe za zaščito,
• odreja odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno
intervencijo;
• odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov;
• izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
(3) V času odsotnosti poveljnika Civilne zaščite ima namestnik
poveljnika vse pristojnosti poveljnika Civilne zaščite in je za
svoje delo odgovoren županu.
VIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
25. člen
(1) Občina lahko organizira izobraževanje kot neobvezne
oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito
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ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
(2) Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje
in pomoč ter Civilne zaščite organizira izobraževanje
in usposabljanje, skladno s predpisanimi programi
usposabljanja.
IX. NADZOR IN INŠPEKCIJA
26. člen
(1)
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na
področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi
zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
X. KONČNA DOLOČBA

27. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 840-0002/2017
Datum: 11.4.2017
župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št.
93/2007-UPB2; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007) in 16.
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
7/2015 ) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 19. redni seji dne
10.4.2017 sprejel

Pravilnik

o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obratovalnem času obratov
ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Šmartno ob Paki
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4. člen
(1) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 309-0002/2016-2
Datum: 11.4.2017

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

1. člen
(1) Spremeni se Pravilnik o obratovalnem času gostinskih
obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
občini Šmartno ob Paki, ki ga je sprejel Občinski svet Šmartno
ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016.
2. člen
(1) Za dvanajstim členom se doda novo poglavje, tako, da se
glasi:
»V. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
IZVEN
OBRATA
12.a člen
(1) Gostinska dejavnost se lahko izvaja zunaj gostinskega
obrata, če deluje v sklopu tematskih poti v dovoljenem
časovnem okvirju, v objektih, ki ključno pripomorejo k
razvoju turizma v občini Šmartno ob Paki (objektih kulturne
in naravne dediščine, zidanicah, kleteh in kmetijskih objektih
spomeniškega varstva – kašče, kozolci kmečke hiše, ipd.) in
v premičnih objektih. Gostinec mora ob tem izpolnjevati vse
pogooje za opravljanje gostinske dejavnosti skladno z veljavno
zakonodajo.
(2) Obratovalni čas za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata določi občinska uprava in lahko traja
največ od 10.00 do 22.00 ure vse dni v tednu ali v podaljšanem
obratovalnem času od 22.00 do 24.00 ure.
(3) Nosilec gostinske dejavnosti mora poskrbeti, da po 22.00
uri obratovanje za okolico ni moteče.
(4) Pri izdaji soglasja je potrebno preveriti ali služi namenu
razvoja turizma v občini in vključevanju gostinskega obrata v
turistične, kulturne oziroma športne programe in ali bi z izdajo
soglasja lahko prišlo do kršitev splošnega reda in miru.
(5) Občinska uprava na podlagi vloge izda odločbo za obdobje
do enega leta, s katero v celoti ali deloma potrdi oziroma zavrne
prijavljen obratovalni čas za izvajanje gostinske dejavnosti
izven obrata, na podlagi navedenih okoliščin in določb 12.
člena pravilnika.
3. člen
(1) Poglavji V. in VI. se ustrezno preštevilčita tako, da postaneta
VI. in VII.

Na podlagi 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
109/12, 35/13) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na
19. redni seji dne 10.4.2017 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe za gradnjo hleva za
perutnino-kmetija Drofelnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13).
(2) Zakon o kmetijskih zemljiščih-uradno prečiščeno besedilo
ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 71/2011, 58/12 in 27/16.
(3) Statut Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV,
št. 7/2015), Prostorski plan občine Šmartno ob Paki 2009uskladitve 2012 (Uradni vestnik MOL, št.18/2013 in popravek
04/14, 39/14, 02/15 in 10/15), Odlok o uskladitvah odlokov o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki.
(4) Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod številko:
92/2016 z datumom 22.2.2017.
2. člen
(vsebina načrta)
(1) Vsebina tekstualnega dela:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
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2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
3.ZASNOVAPROJEKTIH REŠITEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
IN JAVNO GRAJENO DOBRO
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
(2) Vsebina grafičnega dela:
1. IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA OBČINE
2. OBMOČJE NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM
STANJEM
3. PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI
OBMOČJI
4. ZAZIDALNA SITUACIJA
5.
PRIKAZ
OMREŽIJ
IN
PRIKLJUČEVANJA NA
GOSPODARSKO
JAVNO
INFRASTRUKTURO
TER
GRAJENO JAVNO DOBRO
6. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA OKOLJA
7. PRIKAZ UREDITEV VAROVANJA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI
(3) Seznam prilog:
1. ODLOČBA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, DA
NI POTREBNO IZVESTI CPVO
2. GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM
3. SMERNICE IN MNENJA
4. POVZETEK ZA JAVNOST
5. STROKOVNE PODLAGE
(4) Sestavine OPPN so opisane in prikazane v tekstualnem in
grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj s prilogami na
vpogled na Občini Šmartno ob Paki.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet načrta)
(1) S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem območju
izgradnja enega (1) kmetijskega objekta-hlev za perutnino s
predprostorom, pisarniškimi prostori, sanitarijami, kotlovnico
z zalogovnikom za lesne sekance in prostorom za elektro
opremo, (1) pomožen kmetijski objekt in prostor za postavitev
silosov za krmila.
(2) Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih površin,
ograje, izgradnjo prometne, energetske in komunalne
infrastrukture.
4. člen
(območje načrta)
(1) Lega ureditvenega območja:
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta leži cca 400m jugozahodno od naselja Paška vas,
na robu kmetijskih zemljišč, pod vznožjem manjše vzpetine
poraščene z gozdom.
(2) Meja ureditvenega območja:
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Meja ureditvenega območja poteka po meji
lastništva
zemljišča.
(3) Velikost območja:
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 0,88ha.
(4) Parcelno stanje:
Območje OPPN vključuje zemljišče parcel številka: 68, 77/2 in
77/3 vse v k.o. Paška vas
(5) Če se v postopku priprave projektne dokumentacije za
gradnjo, izkaže potreba po dograditvi gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra, se lahko z gradnjo
posega tudi na zemljišča zunaj območja podrobnega načrta.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Predvidena gradnjaleži ob gozdnem robu na območju
večjih strnjenih kmetijskih površin in ne bo imela bistvenih
obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora.
(2) Ureditveno območje se navezuje na javno občinsko
pot JP 908681 preko obstoječe ceste, ki pa jo bo potrebno
rekonstruirati tako, da bo v skladu s predpisi poleg običajnega
prometa, rešen tudi promet s kmetijsko mehanizacijo in promet
dostavnih vozil.
(3) Za potrebe obratovanja predvidenega objekta bo potrebna
izgradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture.
6. člen
(namembnost območja)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
spada v kmetijsko območje južno od območja urejanja P(1)1
Gorenje Keramika v naselju Paška vas (glede na mejo naselja
po RPE)., ki je v obstoječem Prostorskem načrtu Občine
Šmartno ob Pakiopredeljeno kot kmetijsko zemljišče.
7. člen
(vrste gradenj)
(1) Na območju OPPN so predvidene gradnje novih objektov v
skladu s pogoji 4.odstavka3.ea člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E, Uradni
list RS št. 27/2016).
(2)
Ta načrt določa tudi pogoje za ureditev zelenih
površin, izgradnjo prometne, energetske, komunalne in
telekomunikacijske infrastrukture.
8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih
ureditev)
(1) Oblikovanje arhitekturne podobe in uporaba materialov
objektov mora biti v skladu Prostorskim planom občine
Šmartno ob Paki in Odlokom o uskladitvah odlokov o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje
odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki.
(2) Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove. Osnovni
gabariti niso predpisani, upoštevati pa je potrebno največjo
možno zazidalno površino in minimalne odmike od posestnih
mej, požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja
prostora. Fasade objektov so lahko v različnih pastelnih odtenkih
z možnostjo manjših temnejših odtenkov, prepovedane pa so
žive in kričeče barve. Pri fasadi je zaželena uporaba lesa.
9. člen
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(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja
objektov)
(1) Okvirne dimenzije načrtovanih objektov so:
Okvirne dimenzije hleva za perutnino so 105,50m x 22,60m
+ 6,40m x 13,90m. Višina slemena 7,20m. Svetla višina do
stropa bo 3,50m. Etažnost objektov P v delu za vzrejo in P+1
na delu za spremljajoče dejavnosti. Streha mora biti obvezno
dvokapnica z usmerjenostjo slemena po daljši stranici objekta.
Zaradi velike širine stavbe je lahko naklon tudi manjši od 30º.
Okvirne dimenzije pomožnega objekta so 20,00m x 7,40m,
višina slemena 5,70m, streha bo enokapnica naklona do 30º.
(2) Znotraj območja OPPN je možna gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov skladno z veljavno zakonodajo. Gradijo
se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno.
Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. Objekti
so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.
(3) Vsi objekti, se lahko gradijo z minimalnim odmikom 4,00 m
od posestne meje. V kolikor investitor pridobi soglasje lastnika
sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim
odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne
zahteve.
(4) Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti
geomehansko poročilo in v skladu z njim prilagoditi način
gradnje.
10. člen
(zunanja ureditev)
(1) Zunanja ureditev mora biti usklajena s podeželskim
značajem prostora. Pri urejanju je potrebno uporabiti historične,
avtohtone materiale ter avtohtono zimzeleno in listopadno
vegetacijo.
(2) Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznimi
drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko med seboj
razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati.
(3) V primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik pri
uporabi škropiv upoštevati varstvo okolja.
(4) Dovoljena je postavitev ograje do višine 1.80m ali v primeru
posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev do višine 2.50m. Ograja
mora biti v preglednem trikotniku, kjer se promet z dvorišča
priključuje na novo rekonstruirano občinsko pot transparentna,
tako da bo zaradi zagotavljanja prometne varnosti zagotovljena
zadovoljiva preglednost na območju cestnega priključka. Izven
preglednega trikotnika je lahko ograja v poljubnih materialih.
(5) Znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika
ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del in
podobnega na način, ki bi oviral preglednost ali kako drugače
vplival na zmanjševanje pretočnosti ali prometne varnosti.
IV.
ZASNOVA
PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV
NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Obravnavano območje še ni priključeno na javno
gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro.
12. člen
(prometno omrežje)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
bopreko obstoječe delno rekonstruirane ceste povezano na
občinsko cesto, kategorizirane kot JP908681.
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(2) Pri načrtovanju in izvedbi priključka ceste na javno pot, je
potrebno upoštevati pogoje priključevanja upravljavca oziroma
nosilca urejanja za področje cest.
(3) Vse prometne ureditve javnih cest in priključevanja na
njih, morajo poleg že navedenega upoštevati tudi tehnične
specifikacije in tehnične smernice za projektiranje in
vzdrževanje javnih cest ter določanje prometne ureditve na
javnih cestah.
(4) Zemljišče, predvideno za ureditev dovozne ceste, je
večinoma ravno. Pri gradnji ceste se izvedejo le manjši terenski
posegi zaradi parametrov nivelete ceste. Širina dovozne ceste
bo minimalno 2,5m.
13. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno
omrežje)
(1) Oskrba objektov z vodo bo možna z izgradnjo vodovodnega
priključka iz obstoječega vodovoda, ki je oddaljen cca 330m od
predvidene gradnje.
(2) Nov vodovodni priključek bo zaradi tehnoloških potreb in
potreb po zagotavljanju požarne vode premera DN100mm.
(3) Pri načrtovanju in izvedbi vodovodnega priključka je
potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.6/16in ostalo
zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih
objektov in omrežij.
14. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko
omrežje)
(1) Meteorna kanalizacija
Čiste padavinske vode z obravnavanega območja (strehe,
parkirišča, ceste…) se bodo preko novozgrajene meteorne
kanalizacije odvajale v obstoječ površinski odvodnik.
(2) Fekalna kanalizacija
Na obravnavanem območju še ni zgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje, zaključeno s čistilno napravo. Za potrebe čiščenja
odpadnih voda bo potrebno zgraditi ustrezno dimenzionirano
malo čistilno napravo. Načrtovanje in izvedba odvajanja
in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list
RS št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št
64/12, 64/14 in 98/15)
15. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno
omrežje)
(1) Na območju predvidene gradnje poteka obstoječi SN
nadzemni elektro energetski vod DV 20kV Gorenje, kateri
predstavlja v varovalnem pasu 10m od osi kot omejitev
urejanja prostora.
(2) Z ozirom na to, da predmetni SN nadzemni vod križa
prometne površine, je istemu potrebno pred pričetkom del v
križnih razpetinah povečati stopnjo električne in mehanske
izolacije.
(3) Električna energija za napajanje ureditvenega območja je
na razpolago v obstoječi TP Paška vas.
(4) Za potrebe zagotavljanja električne energije bo potrebno v
TP izvesti zamenjavo obstoječega transformatorja z močnejšim
in zgraditi NN elektropriključek.
16. člen
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(javna razsvetljava)
(1) Na območju OPPN ni predvidena izgradnja javne
razsvetljave.
17. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na komunikacijsko
omrežje)
(1) Na obravnavanem območju ni glavnih TK vodov v
upravljanju Telekom Slovenije.
(2) Na obravnavanem območju ni kabelsko komunikacijskih
vodov v upravljanju Telemach d.o.o..
(3) Pred izgradnjo novih omrežij elektronskih komunikacij je
potrebno izdelati projekt obeh vodov, ki bo usklajen z ostalimi
infrastrukturnimi omrežji.
(4) Pri načrtovanju gradbenih posegov je potrebno upoštevati,
da mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako,
da je kot križanja 90º oziroma ne manj kot 45º. Vertikalni odmik
med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3m. Pri približevanju
oziroma vzporednem poteku tras, je najmanjša horizontalna
medsebojna razdalja 0,5m.
18. člen
(ogrevanje)
(1) Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti
kot so plin, biomasa in podobno. Priporočena je tudi uporaba
alternativnih virov energije.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena
registrirana enota kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev,
ki bi izhajali iz varstvenih režimov enot kulturne dediščine ni.
(2) V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora
nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja del
mora o nameravanih posegih pisno obvestiti ZVKDS OE Celje
vsaj 10dni pred pričetkom izvajanja zemeljskih del.
(3)
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo evidentira v
skladu z določili arheološke stroke.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(varovanje okolja)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih
vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za
biotsko raznovrstnost.
(2) Hrup

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

19. april 2017

Predvideni objekti v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne bodo obremenjevali okolja s hrupom,
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, spada predvideno
območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo
mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa 60db za dan in 50db
za noč.
(3) Zrak
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih
količin vsebnosti, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in
kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS št.
73/94, 52/02, 8/03, 41/04-ZVO-1, 66/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo
varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav skladno z
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS
št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 41/04zvo-1, 45/04, 34/07).
(4) Vode
Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega
pasu vodnih virov. Padavinske vode iz obravnavanega območja
(s streh, parkirišča, ceste,…) se bodo preko novozgrajene
meteorne kanalizacije odvajale v obstoječ površinski odvodnik,
ki se izteka v reko Pako.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je načrtovano v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah
in sicer tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok
padavinskih voda z urbanih površin(zatravitev ob objektih,
travne plošče…). V ta namen sta za zadrževanje padavinskih
voda pred končnim iztokom v površinski odvodnik predvidena
dva cevna zadrževalnika ustreznih dimenzij.
Pri načrtovanju gospodarskega objekta za rejo živali je potrebno
upoštevati Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati
iz kmetijskih virov (Uradni list RS št. 113/09, 5/13 in 22/15).
21. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki je
urejen v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi in smernicami
pristojnega podjetja.
(2) Za predviden objekt je zagotovljeno zbirno mesto za
odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpadkov.
Zagotoviti je potrebno nemoten dostop do zabojnikov po ustrezni
transportni poti. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov enkrat na
teden, kar se mora upoštevati pri prilagoditvi. Zbirna mesta
morajo ustrezati splošnim zahtevam javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
(1) Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, ne posega v
vplivno območje vodotoka in ni na območju visoke podtalnice.
23. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje
po MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni
pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,150g in je
povzet iz karte potresne nevarnosti Slovenije.
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24. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Predvidena zazidava in ureditev skladno z veljavnimi
predpisi zagotavlja potrebne odmike med objekti za omejevanje
širjenja požara na sosednje objekte.
(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječem
in predvidenem dovozu, zagotovljene so zadostne delovne
površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih
površinah.
(3) Predvideno vodovodno omrežje s hidranti bo zagotavljalo
zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi,
ki urejajo požarno varnost
(4) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje zelene
in prometne površine.
(5) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih morajo
biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je zagotovljena požarna
varnost skladno s predpisi.
25. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
(1) Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito
ogroženo.
(2) V fazi projektiranja je potrebno na podlagi geomehanskega
poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti
ustrezne rešitve.
26. člen
(razlitje nevarnih snovi)
(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost)
(1) OPPN omogoča etapno izvajanje oziroma, postopno
skladno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na
predhodno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
28. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor in
izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z
njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po
obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste,
ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali
poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov
in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja

Številka 7-2017 / stran 23

in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
X.
VELIKOST
FUNKCIONALNIH,
REŠITEV

DOPUSTNIH
ODSTOPANJ
OD
OBLIKOVALSKIH
IN
TEHNIČNIH

29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega
in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih
rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje
katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
- odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upošteva
in ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost
funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe
ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu s
predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja. Spoštovani
morajo biti minimalni odmiki od parcelnih mej.
- dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je
potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje,
določene s tem odlokom.
- sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske
infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska
vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve v
smislu varovanja okolja.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
30. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
(1) Po končani izgradnji objektov in ureditev po tem odloku
so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije
objektov.
(2) Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve
za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti
podrobnega načrta. OPPN preneha veljati ko je izveden, o
čemer s sklepom odloči Občina Šmartno ob Paki. Na območju
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično
višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora,
v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu
tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v
prostor iz tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE

31. člen
(vpogled)
(1) Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled pri
pristojnih službah Občine Šmartno ob Paki in na Upravni enoti
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v Velenju, oddelek za okolje in prostor.
32. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in
državne inšpekcijske službe za posamezna področja.
33. člen
(veljavnost odloka)
(1) Odlok začne veljati naslednjidan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 3505-0001/2016-7
Šmartno ob Paki, dne 11.4.2017				
		

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

19. april 2017

Na podlagi 42., 43. in 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00-odl. US, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1,
28/06, 97/10), 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/2015) ter 69. člena Poslovnika Občine Šmartno ob
Paki (UPB1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015) je Svet Občine
Šmartno ob Paki na 19. redni seji, dne 10.4.2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Svet Občine Šmartno ob Paki sprejme “Letni načrt varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki
za leto 2017”.
2.
Sklep prične veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 840-0001/2017-01-02
Datum: 11.4.2017
župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št.
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10), 23. člena Zakona o graditi
objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06,
126/07, 57/09 , 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16.
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB)
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 19. redni seji dne 10.4.2017
sprejel naslednji

SKLEP

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra nepremičnini
parc. št. 963/2 in 964/1 k.o. 973-Rečica ob Paki, vpisani kot
javno dobro.
2. člen
Nepremičnini parc. št. 963/2 in 964/1 k.o. 973-Rečica ob Paki,
vpisani kot javno dobro, postaneta last Občine Šmartno ob
Paki.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-0014/2017
Datum: 11.4.2017
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 61. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13
Skl. US in 76/14 – Odl. US), ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB,
Uradni vestnik MOV, št. 07/2015) na 19. seji dne 10.4.2017 sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE C (4) 2d
I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje od
leta 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana
občine Velenje za obdobje 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), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje
C (4) 2d (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje,
pod številko projekta 776/16.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske
ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna
odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem
delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del
tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale takšne posege
v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljeno izvajanje
centralnih dejavnosti in bivanja. Delu območja se spremeni
podrobna namenska raba prostora iz centralnih dejavnosti v
območja za stanovanja, del območja se ohrani kot rezervat za
centralne dejavnosti.
III. OBMOČJE OPPN
			

4. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN obsega celotno območje prostorske enote C
(4) 2d. Površina območja je ca 1,39 ha. Obsega parcele št,
128/2, 130, 133/2, 133/3, 138/1, 139/2, 140/1, 142/2, 142/4 in
143/1, vse k.o. Šmartno ob Paki.
			
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko
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javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven
OPPN. Posegi zunaj območja OPPN:
- rekonstrukcija javne poti in priključevanja na regionalno cesto
s krožiščem: 752/1 (javna pot), 218/2, 219/2, 220/2, 228/1,
228/3, 235/1, 237/1, 242, 244/1, 244/2, 755/1 (regionalna
cesta), 28/1, 25, 246/7, 246/6, vse k.o. Šmartno ob Paki,
- izvedba podhoda pod železniško progo: 761/1 (železniška
proga), k.o. Šmartno ob Paki,
- prestavitev SVTK kablov: 761/1 (železniška proga), k.o.
Šmartno ob Paki,
- preureditev primarnega vodovoda: 128/4, 752/1 (javna pot) in
244/1, k.o. Šmartno ob Paki,
- kanalizacija: 752/1, k.o. Šmartno ob Paki,
- gradnja in preureditev elektroenergetskega omrežja: 246/6,
244/1, 752/1 (javna pot), 25, 28/1, k.o. Šmartno ob Paki,
- javna razsvetljava: 752/1 (javna pot), 219/2, 220/2, 228/1,
228/3, 235/1, 237/1, 242, 244/1, 244/2, 755/1 (regionalna
cesta), 28/1, 25, 246/7, 246/6, 128/4, vse k.o. Šmartno ob
Paki,
- TK omrežje: 752/1 (javna pot), 237/1, k.o. Šmartno ob Paki.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
			
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave se nahaja v osrednjem delu naselja
Šmartno ob Paki, med središčem naselja na zahodu in
območjem osnovne šole na vzhodu.
(2) Območje OPPN se na obstoječe prometno omrežje
navezuje na severovzhodni strani preko javne poti JP 908001
Log – Šmartno ob Paki na regionalno cesto II. reda RII 426
odsek 7949 Gorenje – Rečica - Letuš.
			

7. člen
(namembnost območja)
(1) Na območju OPPN so opredeljene dopustne dejavnosti;
dejavnosti so poimenovane in opredeljene skladno s predpisi,
ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.
(2) V objektih A1 do A11 so v pritličjih stanovanjskih stavb
poleg bivanja dopustne dejavnosti v obsegu največ 50% bruto
tlorisne površine (v nadaljevanju: BTP) objekta ob pogoju, da
velikost parcele zagotavlja potrebne površine za normalno
funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi
površinami za potrebe objekta (stanovalcev, zaposlenih
in obiskovalcev). Dejavnost ne sme generirati tovornega
in večjega osebnega prometa. Možne so dejavnosti, ki ne
povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali
prometom ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne
pogoje. Te dejavnosti so:
- intelektualne dejavnosti (informacijske in komunikacijske,
finančne in zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge
raznovrstne poslovne dejavnosti),
- druge dejavnosti (dejavnost članskih organizacij, druge
storitvene dejavnosti).
(3) V objektu oz. objektih na območju B so dopustne
dejavnosti:
- trgovina na drobno,
- gostinstvo,
- intelektualne dejavnosti (informacijske in komunikacijske,
finančne in zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge
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raznovrstne poslovne dejavnosti),
- dejavnosti javne uprave,
- vzgoja in izobraževanje,
- zdravstvo in socialno varstvo,
- kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- druge dejavnosti.
			

8. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju OPPN je načrtovana gradnja novih objektov:
- gradnja prostostoječih stanovanjskih objektov A1 do A11, ob
stanovanjskih objektih so dopustne postavitve nadstreškov,
- na območju B je načrtovana gradnja enega ali več manjših
objektov znotraj določene gradbene meje oz. gradbene linije.
Gradbena linija je določena ob javni cesti in se je predvideni
objekt oz. objekti morajo dotikati s severovzhodno stranico.
V primeru gradnje manjših objektov se zasnova objektov in
zunanje ureditve ustrezno prilagodi.
- gradnje objektov in naprav komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture, preureditev obstoječih vodov,
- gradnje objektov prometne infrastrukture (gradnja parkirišč,
dovoznih cest, kolesarskih poti, površin za pešce),
- gradnja podhoda pod železniško progo,
- rekonstrukcija javne poti in priključevanja le-te na regionalno
cesto,
- urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin,
- gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov:
- na celotnem območju pomožni objekti v javni rabi, priključki na
objekte gospodarske javne infrastrukture, rezervoarji, pomožni
komunalni objekti,
- na območju prostostoječih stanovanjskih stavb A: majhne
stavbe, sosedske ograje, vodnjaki, vodni zbiralnik, bazen za
kopanje, okrasni ribnik,
- na območju B: objekti za oglaševanje – samo informacijske
table za lastne potrebe kot informacijski stebrički in na
objektu.
			

9. člen
(predvidene odstranitve)
Na območju OPPN ni predvidenih odstranitev objektov.
			

10. člen
(zasnova)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi
umestitev stavb, prometnih in zelenih površin. Urbanistična
zasnova izhaja iz lastništva parcel, velikosti in oblike parcel ter
omejitev glede obstoječega prometnega omrežja.
(2) Umestitev objekta oziroma objektov B je določena z
gradbeno linijo in gradbeno mejo. Gradbena linija je določena
ob javni cesti in se je predvideni objekt oz. objekti morajo
dotikati s severovzhodno stranico.
			
11. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Tlorisni gabariti objektov so:
- stanovanjski objekti A1 do A11: 9,00 m x 12,00 m,
- nadstreški ob stanovanjskih objektih: 6,00 m x 9,00 m, od tega
je lahko največ tretjina objekta zaprta za potrebe shrambe,
- poslovni objekt B: 20,00 m x 30,00 m.
(2) Višinski gabariti objektov so določeni z dopustno največjo
etažnostjo in višino objektov, ki so:
- stanovanjski objekti A1 do A11: P+IP, višina slemena

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

19. april 2017

maksimalno +8,30 m nad koto tal pritličja,
- nadstreški ob stanovanjskih objektih: P,
- poslovni objekt B: P+1+IP ali P+1+ terasna etaža (zgornja
etaža stavbe, kadar njena BTP ne presega 70% BTP etaže
pod njo).
(3) Največji dovoljeni tlorisni in višinski gabariti dopustnih
enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni skladno s
predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(4) Kota tal pritličja objektov se določi na podlagi PGD projektov
dovoznih cest in je praviloma 20 cm nad koto tal dovozne ceste;
podrobneje se opredeli v projektu PGD zunanje ureditve.
			
12. člen
(dopustna izraba prostora)
(1) Faktor zazidanosti parcele (FZ) je razmerje med zazidano
površino in celotno površino parcele namenjene gradnji,
opredeljen je za območje stanovanjskih stavb A1 do A11 in
znaša največ 0.40.
(2) V tlorisno površino stavb se štejejo tudi nezahtevni in
enostavni objekti.
			

13. člen
(odmiki)
(1) Odmiki od parcelnih mej:
- novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej tako, da
ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba
objektov v okviru parcele,
- odmiki novih objektov so opredeljeni z umestitvijo objektov,
razvidni so v grafičnih prilogah,
- sosedske ograje, škarpe in podporne zidove se lahko gradi
na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno
sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0.50 m od parcelne
meje,
- odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, dvorišča) od
parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m,
- odmiki elementov urbane opreme od parcelne meje morajo
biti vsaj 0.50m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih
odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika
sosednjega zemljišča.
(3) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni
s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
			
14. člen
(arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Tlorisna zasnova objektov je podolgovata pravokotna oblika.
Fasade objekta morajo biti izvedene iz trajnih in kakovostnih
materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih
oblik. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih ali lesene.
Prepovedane so žive in kričeče barve.
(2) Strehe stanovanjskih objektov so simetrične dvokapnice z
naklonom 35-42°. Strehe nadstrešnic so praviloma ravne ali
v blagem naklonu. Šotoraste strehe niso dopustne. Streha
poslovnega objekta je lahko ravna, enokapnica ali dvokapnica
naklona 15-30°. Barva strešne kritine osnovne strehe: opečnato
rdeča.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni
v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na zemljiški
parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom.
(4) Zunanje ureditve in urbana oprema se izvedejo po načelih
sodobnega oblikovanja in se med seboj oblikovno uskladijo.
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15. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Območje OPPN se napaja preko dveh novih dovoznih
priključkov, ki se navezujejo na obstoječo javno pot. Območje
individualnih stanovanjskih objektov A se napaja preko
dovozne ceste ‘’a’’, območje centralnih dejavnosti B preko
dovozne ceste ‘’b’’, preko katere je na javno pot navezano
javno parkirišče.
(2) Ob individualnih stanovanjskih objektih se uredi tlakovane
površine za dostope in bivalne terase. Ostale površine se
zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
(3) Poslovni objekt B je dostopen z uličnih vzhodne in severne
strani, kjer so večje pohodne tlakovane površine z zasaditvijo
drevoreda ob dovozni cesti ‘’b’’. Servisni dostopi so tudi z
jugozahodne smeri. Jugovzhodno od objekta se uredi zelene
površine z gostejšo zasaditvijo kot zeleno bariero na stiku z
obstoječim stanovanjskim objektom.
(4) Podporni zidovi glede na konfiguracijo terena niso
načrtovani, morebitni podporni zidovi ne smejo biti višji od 0,50
m, primerneje je teren urejati z modeliranjem terena.
(5) Sosedske ograje na območju prostostoječih stanovanjskih
stavb so lahko mrežne, lesene, zidane kot stebrički z vmesnimi
lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov ali
prednostno z zasaditvijo živice za katero se uporabi avtohtone
rastlinske vrste. Ob parcelni meji, ki meji na kolesarsko stezo
ob javni poti, je višina živice omejena na maksimalno 1.80
m. Ograjevanje s polnimi zidovi ni dopustno. Višine ograj so
dopustne do 1,20 m, razen na jugozahodni meji ob železniški
progi, kjer je lahko visoka do 2,00 m in izvedena kot protihrupna
ograja po enotnem projektu.
(6) Ob parkirnih in prometnih površinah se v čim večji meri
uredijo drevoredi in gručaste zasaditve drevja in grmovnic. Pri
saditvi dreves se upošteva obvezen odmik, ki znaša od trase
javnega primarnega vodovoda najmanj 2,00 m.
(7) Ekološki otok se uredi ob dovozni cesti ‘’a’’. Prostor se
ogradi in ozeleni s popenjavkami oziroma se obsadi.
V.
POGOJI
PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV
NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
			
16. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN
so:
- pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati
vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
- pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
- trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov,
vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur,
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu
s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev
za to območje,
- obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju,
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je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
- dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
			

17. člen
(cestno omrežje)
(1) V območju OPPN se nahaja omrežje javnih kategoriziranih
cest z varovalnimi pasovi:
- regionalna cesta II. reda RII-426, odsek 7949 Gorenje –
Rečica - Letuš z varovalnim pasom 15m,
- javna pot JP 908001 Log – Šmartno ob Paki z varovalnim
pasom 5 m.
(2) Za vse posege v območju varovalnih pasov je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca na osnovi PGD projektov.
(3) Predvidena je rekonstrukcija javne poti JP 908001
Log – Šmartno ob Paki v območju poteka ob meji OPPN z
enostranskim hodnikom za pešce in obojestransko kolesarsko
stezo. Rekonstruira se priključek javne poti na regionalno cesto
z izvedbo krožišča.
(4) Območje OPPN se napaja preko dveh novih dovoznih
priključkov, ki se navezujejo na obstoječo javno pot JP 908001.
Območje individualnih stanovanjskih objektov A se napaja
preko dovozne ceste ‘’a’’. Širina ceste bo 4,5 m z enostranskim
hodnikom za pešce v širini 1,5 m na delu od severovzhoda proti
jugozahodu. Prečni sklon ceste bo enostranski in bo znašal
od 1,0-2,5 %. Vzdolžni skloni se bodo prilagajali predvideni
višinski ureditvi območja. Območje centralnih dejavnosti B se
napaja preko dovozne ceste ‘’b’’, preko katere je na javno pot
navezano javno parkirišče. Širina ceste bo 5,0 m z enostranskim
hodnikom za pešce v širini 1,5 m. Prečni sklon ceste bo
enostranski in bo znašal od 1,0 – 2,5 %. Vzdolžni skloni se
bodo prilagajali predvideni višinski ureditvi območja. Obe
križišči dovoznih cest na kategorizirano občinsko cesto bosta
izvedeni z odvzemom prednosti, pri tem mora biti zagotovljeno
varno vključevanje na občinsko cesto. Posebno pozornost je
potrebno nameniti zagotavljanju »STOP« pregledne razdalje
pri vključevanju iz stranske dovozne ceste na kategorizirano
občinsko cesto.
(5) Padavinske in druge odpadne vode s predmetnega območja
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in
cestnega telesa.
(6) Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal dodatnih
ukrepov varstva za obravnavano območje, kakor tudi ne
zaščite pred morebitnimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica
obratovanja regionalne ceste (tresenje, pluženje, izpuhi, sol,
sneg in podobno).
(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
cestnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki urejajo načrtovanje
cest.
			

18. člen
(železniško omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu železniške
proge Celje – Velenje, ki sega 108 m levo in desno izven
naselja in 106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega
tira. Za vsak poseg v varovalnem pasu je potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji.
(2) Odmik načrtovanih objektov in naprav od osi skrajnega tira
mora biti najmanj 12,00 m, odmik infrastrukturnih in komunalnih
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vodov pa najmanj 8,00 m. Globina križanj z železniško progo
mora biti minimalno 2,20 m pod zgornjim robom tirnice.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati
predpise s področja varnosti v železniškem prometu ter pogojih
za graditev gradbenih in drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanja naprav v varovalnem pasu.
(4) Na jugozahodnih parcelnih mejah območja individualnih
stanovanjskih objektov A je dopustna postavitev ograje, ki se
izvede kot protihrupna ograja ob predhodni prestavitvi oziroma
ustrezni preureditvi obstoječih SVTK skladno s projektnimi
pogoji upravljavcev Slovenske železnice v fazi izdelave PGD
dokumentacije. V primeru posega na območje SVTK kabelskih
tras in naprav je potrebno izdelati načrt prestavitve in zaščite
SVTK naprav.
(5) V južnem delu obravnave se opredeli možnost izvedbe
podhoda pod železniško progo.
			

19. člen
(parkirne površine)
(1) Na območju individualne stanovanjske pozidave A
se parkirne površine uredijo na dvoriščih ob posameznih
objektih.
(2) Za potrebe dejavnosti v območju B je določeno območje
predvidenih manipulacijskih površin, kjer se število parkirišč
določa v skladu s tehničnimi normativi za projektiranje
posameznih vrst objektov. Parkirne površine so na zahodni
strani objekta.
(3) Uredi se javno parkirišče s 33 parkirnimi mesti, od tega 2
za invalide.
(4) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi,
zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za invalide.
			

20. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe vodovodno
omrežje v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..
(2) Predvidena je prestavitev sekundarnega vodovoda iz AC
cevi DN 100 na severnem delu območja OPPN na odseku od
železniške proge na zahodu do javne poti na severovzhodu.
Nova trasa poteka preko območij objektov A2 in A3, izvede se
s cevmi iz NL DN 100. Oskrba novih stanovanjskih objektov
z vodo se omogoči iz nove sekundarne cevi NL DN 100 in
nadalje poteka v trasi predvidene ceste.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno
omrežje z izvedbo nadzemnih hidrantov.
Za pokritje
obravnavanega območja je predvidena vgradnja treh
nadzemnih hidrantov.
(4) Pod povoznimi in utrjenimi površinami se bodo uporabile
cevi iz duktilne litine z neizvlečnimi spoji , ki so proti izvleku
zavarovane z varovalnimi obroči. Za predviden vodovod
manjšega premera od DN 80 se naj uporabijo cevi iz
polietilena.
(5) Minimalni odmiki zasaditve od primarnega in sekundarnega
vodovoda znašajo 2 m. Minimalni odmiki trajno grajenih
objektov od javnega vodovoda znašajo 3 m.
(6) Za potrebe priključitve objektov na vodovodno omrežje
se izvedejo tipski zunanji toplotno izolirani vodomerni jaški
. Priključki na objekte se izvedejo iz polietilenskih cevi DN/
OD32mm - 10bar.
(7) Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ javni
vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda Komunalno
podjetje Velenje , d.o.o., na stroške investitorja, ko bo javni
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vodovod zgrajen in predan v upravljanje javnemu podjetju
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o..
			

21. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V območju obdelave je zgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje – mešani sistem in kanalizacija za komunalne
odpadne vode v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje
d.o.o.. Po končni ureditvi kanalizacije za komunalne odpadne
vode na tem območju bo sedaj mešana kanalizacija služila za
odvajanje meteornih vod.
(2) Na območju predvidene prostorske ureditve se uredi ločeni
sistem odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod.
(3) Komunalne odpadne vode se speljejo v sekundarni javni
kanal preko obstoječega jaška javnega kanala. Predvidena je
izgradnja novega fekalnega kanala, ki bo omogočil priključitev
vseh objektov.
Za priključitev posameznih objektov so
predvideni priključni jaški.
(4) Odvodnjavanje padavinskih vod z utrjenih površin je
predvideno preko zadrževanja padavinskih vod pred iztokom
v meteorno kanalizacijo. V kolikor obstaja možnost ponikanja
(mora biti računsko dokazana in razvidna iz geološkega
poročila) se lahko meteorne vode vodi v ponikanje.
(5) Predvidena je izgradnja meteornega kanala, ki bo priključen
na obstoječi mešani kanal.
(6) Tipi cevi za izgradnjo kanalizacije naj bodo minimalne
togosti SN 8. Revizijski jaški naj bodo iz predfabriciranih
montažnih elementov, premera 1000mm z gumijastim tesnilom
in redukcijskim kosom 1000/600mm. Dimenzije jaškov 800mm
so dovoljene samo za globine manjše od 1.00m. Revizijski
jaški naj bodo opremljeni s prezračevalnimi pokrovi ustrezne
nosilnosti, z vgrajenim protihrupnim vložkom.
(7) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda.
			
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago
na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe transformatorske
postaje TP Šmartno O/P Šola s tem, da je pred priključitvijo
predvidenih
objektov
potrebno
zamenjati
obstoječi
transformator 160kVA na 250kVA.
(2) V območju predvidene izgradnje krožišča potekajo obstoječi
nizkonapetostni elektroenergetski vodi, katere je potrebno
preurediti ozirom prestaviti izven območja gradnje predvidnega
krožišča.
(3) Prav tako je potrebno obstoječi NN nadzemni vod, ki poteka
na obravnavanem območju upoštevati kot omejitveni faktor in
ga v sled sprostitve zemljišča preurediti v podzemno izvedbo
od točke A do točke B, točke A do točke C in od točke A do
obstoječe TP Šmartno O/P Šola.
(4) Predvideno krožišče posega v območje predvidene
transformatorske postaje, katera je predvidena po prostorskem
aktu “Lokacijski načrt za obrtno poslovno cono v Šmartnem
ob Paki”, zato se opredeli nadomestno lokacijo predvidene
transformatorske postaje, ki bo v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi.
(5) V območju predvidenega krožišča je potrebno predvideti
novo več-cevno kabelsko kanalizacijo za izgradnjo nadomestne
TP Šmartno O/P Šola s priključnimi SN in NN podzemnimi
vodi.
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(6) Izdelana je strokovna podlaga Idejna zasnova elektrifikacije
(izdelal Remcola – Remchem, d.o.o., št. 81/2016, oktober
2016), ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

(4) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.

			

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
			
27. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V območju OPPN ni objektov ali območij varstva kulturne
dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča,
investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira
v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave
arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

23. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javne površine se opremijo z javno razsvetljavo, skladno s
funkcijo in pomenom posamezne površine.
(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja in zmanjševanje porabe
električne energije.
(3) V območju gradnje krožišča se nahaja obstoječe prižigališče
in utripalec, ki se bosta odstranila. Zraven nove elektro omare
R0 (točka A), se predvidi novo prižigališče. V trasi od točke A do
križišča proti šoli so štirje kandelabri nadzemne višine h = 5m,
stojna mesta so v trasi načrtovane kolesarske steze zato se ti
odstranijo in nadomestijo z novimi in ustrezno svetilko. Trasa
nove javne razsvetljave se podaljša po ulici do meje obdelave
OPPN, ob novi uvozni cesti “a” do stanovanjskih objektov, ob
novi uvozni cesti “b” do poslovnega objekta, ob predvidenem
parkirišču in do predvidenega podhoda železniške proge.
			
24. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Na območju OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko omrežje
(v nadaljevanju TK omrežje) v upravljanju Telekom Slovenije
d.d..
(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe
TK omrežje in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti,
kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca.
Priključitev novih objektov na TK omrežje se izdela v fazi PGD
za posamezne posege v prostor.
(3) Novo omrežje bo projektirano tako, da se novi kabli uvlečejo
v cevi kabelske kanalizacije. Pri tem bo na glavnih trasah
kabelska kanalizacija izdelana z eno (1) PVC cevjo 110mm.
V razvodnem delu se uporabijo cevi PE-HD 50mm. Kabelska
kanalizacija je projektirana tako, da je možna kasnejša
dodatna inštalacija kablov z optičnimi vodniki ali mikrocevk in
mikrokablov z optičnimi vodniki.
(4) Možna je priključitev na obstoječe komunikacijsko omrežje
v upravljanju Telekom ali Telemach. Priklop novih objektov na
omrežje Telekom bo možen v obstoječem Telekom jašku TK
KJ-1 ali v TK KJ-2. Priklop novih objektov na omrežje Telemach
bo možen v obstoječem Telemach jašku TK KJ-4. Priključitev
bo obdelana v PGD projektni dokumentaciji.
			

25. člen
(plinovodno omrežje)
V naselju Šmartno ob Paki ni izgrajenega in predvidenega
plinovodnega omrežja.
			
26. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Ogrevanje objektov je iz individualnih kurišč, vendar s
pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemljivih goriv: lahko
kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesna biomasa, s katerimi
se ne bo dodatno onesnaževalo okolja. Za ogrevanje objektov
in pripravo tople vode se lahko uporabljajo obnovljivi viri
ogrevanja (sončna elektrarna, geotermalno ogrevanje ipd….).
(2) V primeru sočasne gradnje je možno ogrevanje iz skupne
kotlovnice za več objektov.
(3) Pri ogrevanju z utekočinjenim naftnim plinom naj bodo
rezervoarji locirani na vizualno neizpostavljenih mestih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
			
28. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci
zaradi del v času gradnje in izpustov plinov gradbenih strojev
in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec
med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
- preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve,
prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu,
- preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna
razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na
gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših
poti za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno
rekultiviranje območij večjih posegov,
- upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo
področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo
naslednji ukrepi:
- kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo ekološko
sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije,
- gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo
učinkovito rabo energije v stavbah.
			

29. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo
kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene prostorske
ureditve se uredi ločeni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih vod.
(2) Odvodnjavanje padavinskih vod z utrjenih površin je
predvideno preko zadrževanja padavinskih vod pred iztokom
v meteorno kanalizacijo. V kolikor obstaja možnost ponikanja
(mora biti računsko dokazana in razvidna iz geološkega
poročila) se lahko meteorne vode vodi v ponikanje.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
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kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje
komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
			

30. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim manj
talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni
stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za
katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih
površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega materiala
se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se prepreči
tudi odtekanje vode.
			

31. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se opredeli s III. stopnjo varstva pred
hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi:
- uporabljajo se delovne naprave in gradbeni stroji, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem,
- upoštevajo se časovne omejitve rušitev in gradbenih del v
vplivnem območju stavb z varovanimi prostori (dnevni čas
med 6:00 in 18:00 uro od ponedeljka do petka, ob sobotah
pa samo izjemoma oziroma v primeru neodložljivih del, ob
nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, so gradbena dela
prepovedana),
- transportne poti na območje ureditve potekajo izven
stanovanjskih območij,
- delovodje morajo zagotoviti ustrezno disciplino na gradbišču,
zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji
strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku,
- v primeru, da bi meritve hrupa v času gradnje pokazale
preseganje dovoljenjih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti
ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, pri čemer imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa – zmanjša se število strojev,
ki delujejo sočasno.
(3) Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba
po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni
hrupa.
			
32. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
			

33. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke. Pri
ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili,
ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. Posode za
odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor,
lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi
tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov. Za ločeno
zbiranje posameznih vrst odpadkov se v skladu z občinskimi
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predpisi locira zbiralnica nenevarnih frakcij (ekološki otok).
			

34. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih območij
z naravovarstvenim statusom.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VARSTVO PRED POŽAROM
			
35. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo.
(2) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda.
(3) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v kanalizacijo (zatravitev, travne plošče,
morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Padavinske vode je
potrebno prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Možnost ponikanja mora biti računsko dokazana ali razvidna
iz geološkega poročila, ki se izdela za vsak objekt posebej.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na
vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi
vodnega soglasja Direkcije RS za okolje.
			

36. člen
(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno
upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno
gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
			

37. člen
(zaklanjanje)
Gradnja zaklonišč ali ojačitev prve plošče ni potrebna.
			

38. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne
površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno
omrežje z izvedbo nadzemnih hidrantov.
Za pokritje
obravnavanega območja je predvidena vgradnja treh
nadzemnih hidrantov.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne
varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela zasnova požarne
varnosti za požarno manj zahtevne objekte in študija požarne
varnosti za požarno zahtevne objekte.
			
39. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni erozivno, plazljivo in plazovito ogroženo.
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40. člen
(razlitje nevarnih snovi)
V območju OPPN ni pričakovati razlitja olj.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
			
41. člen
(etapnost)
(1) Posamezne objekte je možno izvajati etapno, pri čemer se
etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno
funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami
za normalno obratovanje ob predhodni izvedbi vseh z OPPN
načrtovanih skupnih prometnih, komunalnih, energetskih in
komunikacijskih ureditev.
(2) Na območju načrtovanih objektov A10 in A11 je dopustno v
prvi fazi namesto objektov urediti začasno javno parkirišče, ki
se napaja z dovozne ceste ‘’a’’.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
			
42. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
- morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške,
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce
prometne, komunalne, energetske in komunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
- zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po
obstoječem omrežju cest in poti,
- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste,
ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali
poškodovane,
- v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko
oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij,
objektov in naprav,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in
organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru
nezgode,
- vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami
za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
			
43. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Posameznim novim objektom so opredeljene nove zemljiške
parcele namenjene gradnji in so razvidne iz grafičnega dela
OPPN.
XI.
VELIKOST
FUNKCIONALNIH,
REŠITEV
			

DOPUSTNIH
ODSTOPANJ
OD
OBLIKOVALSKIH
IN
TEHNIČNIH

44. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s
tem odlokom:
- spremembe tlorisnih gabaritov stanovanjskih objektov do
+1,50 m,
- spremembe tlorisnih gabaritov poslovnega objekta do +1,50
m, ob obveznem upoštevanju gradbene linije,
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- pri povečanju tlorisnih gabaritov se ne sme zmanjševati v
OPPN določenih odmikov od parcelnih mej, ki so obvezni in
odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture skladno z
veljavno zakonodajo,
- za nadstrešnice so dopustna samo odstopanja na manjše
tlorisne gabarite,
- odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega,
energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve,
ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega
in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši
obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne
gospodarske javne infrastrukture,
- v primeru posamičnih izgradenj individualnih stanovanjskih
objektov A1 do A11 je dopustna izvedba individualnih
zadrževalnikov padavinskih vod oziroma ponikalnic znotraj
posameznih parcel.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega
koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo
prostorske in okoljske razmere.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
			
45. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira
v celoti), se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s
podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo
v občinski prostorski načrt.
XIII. KONČNE DOLOČBE
			
46. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Šmartno ob Paki in na Upravni enoti Velenje.
			

47. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
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) v obsegu meje tega OPPN.
			

48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
			

49. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Št. 3505-0003/2015-10					
Šmartno ob Paki, dne 11.4.2017
župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12),
3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/15 – UPB1) je Občinski svet
Občine Šmartno ob Paki na 19. redni seji, dne 10.4.2017 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2016
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016.
2. člen
Proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
- v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
_____________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
_____________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.503.627
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.260.017
70 DAVČNI PRIHODKI
1.921.081
700 Davki na dohodek in dobiček
1.718.386
703 Davki na premoženje
150.503
704 Domači davki na blago in storitve
44.786
706 Drugi davki
7.406
71 NEDAVČNI PRIHODKI
338.936
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
252.294
711 Takse in pristojbine
2.109
712 Globe in druge denarne kazni
1.128
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
83.405
72 KAPITALSKI PRIHODKI
2.403
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
2.403
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
241.207
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
241.207
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

2.624.846
975.936
197.482
29.344
691.525
10.725
46.860
1.097.772
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
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40.865
564.905
86.966
405.216
0
514.499
514.499
36.638
13.000
23.638

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
121.219
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
- 110.516
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
186.309
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

29.016
29.016
29.016
45.676
45.676
45.676
- 137.878
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X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

19. april 2017

- 16.660

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
121.219
_________________________________________________________________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

340.825

Celotni splošni del zaključnega računa proračuna - bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb, račun financiranja ter posebni del zaključnega računa proračuna, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2016 se prenesejo v proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2017.
4. člen
Sredstva rezerv ostanejo na pod računu računa proračuna ter se uporabljajo skladno z zakonom o javnih
financah ter veljavnim odlokom o proračunu Občine Šmartno ob Paki.
5. člen
Zaključni račun Občine Šmartno ob Paki prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 410-0003/2017
Datum: 11.4.2017

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