
Številka: XX/2005X. mesec 2005

16. avgust 2018 Številka: 13/2018

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o Ureditvenem načrtu za 
centralne predele mesta Velenje
 
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta  Mestne občine 
Velenje
 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki 

2. Odlok o OPPN za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 
24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste 

3. Sklep o sprejetju dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in 
premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 

13/2018
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Na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) in 37. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 
14. 8. 2018 sprejel 
  
 

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

predele mesta Velenje 
  

1. člen  
(splošno) 

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 
�/��, �/��, �/��, 2/01, 21/0�, 26/06, 8/08, 8/0�, 1�/0�, 12/10, 1�/11, 1�/11, 6/12, 1�/12, 20/12, 
22/16 in 26/1� – v nadaljevanju kratko: UN) 
  

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o UN je podal Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje zaradi predvidene gradnje nove Mestne tržnice Velenja, možnosti 
izgradnje kolesarskega poligona (pumptracka) na zelenici med Osnovno šolo Antona Aškerca in 
Osnovno šolo Gustava Šiliha, možnosti prenove zunanje ureditve okolice spomenika J. B. Titu na 
Titovem trgu v Velenju  ter možnosti postavitve začasnih lokalov in prodajaln na Cankarjevi cesti v 
Velenju. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o UN so predvidene tudi zaradi določitve 
pogojev pri vzdrževalnih delih na fasadah objektov na območju UN. 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve UN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na 
obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o 
UN.  
 

�. člen 
(območje prostorskega akta) 

Območji sprememb in dopolnitev UN sta območji urejanja C4/2 in C�/�. Meja veljavnega UN se s 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja. 
 

�. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Strokovne podlage za gradnjo Mestne tržnice Velenja, kolesarskega poligona in ureditve okolice 
spomenika J. B. Tita so že izdelane in bodo sestavni del sprememb in dopolnitev odloka o UN. 
Izdelava dodatnih posebnih strokovnih podlag v postopku sprememb in dopolnitev UN ni 
predvidena. 
 

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

Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev UN bo upoštevan postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora 
(ZUreP-2).  
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe odloka o UN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

avgust 2018 

Priprava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka 

1� dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora �0 dni 
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Izdelava dopolnjenega osnutka 1� dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

�0 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  � dni 

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

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka   � dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  �0 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   � dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

 februar 201� 

 
6. člen  

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

�. člen  
(osnutek sprememb in dopolnitev UN) 

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah UN izdela pooblaščena projektantska organizacija 
za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za urejanje prostora Mestne občine 
Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).  
 
(2) UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev UN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, 
da v roku �0 dni od prejema poziva dajo smernice.  
 
(3) Nosilci urejanja prostora v roku �0 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz 
njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice UUP MOV. Če nosilci urejanja 
prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. 
 

8. člen  
(dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN) 

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

 
�. člen  

(sodelovanje javnosti) 
(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN omogočiti javnosti seznanitev 
z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času 
zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na svetovnem 
spletu in na krajevno običajen način.  
 
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev UN najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev UN.  
 
(�) UUP MOV prouči pripombe javnosti k osnutku OPN MOV in predloge ter do njih zavzame 
stališče, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način 
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10. člen  
(predlog sprememb in dopolnitev UN) 

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

11. člen  
(sprejem sprememb in dopolnitev UN) 

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

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

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

 
1�. člen  

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev UN bo financirala Mestna občina Velenje iz proračuna MOV. 

 
1�. člen  

(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter se objavi  
na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.  
 
 
Številka: ��0-0�-000�/2018-�00 
Datum:   20. 8. 2018 
 

                                                                                                 
 župan Mestne občine Velenje  

                                                                                                           Bojan KONTIČ, l. r. 
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje  št.1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 273. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS  št. 61/2017) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Občinskega 

prostorskega načrta  Mestne občine Velenje
 

1. člen
Javno se razgrne OSNUTEK OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE 
OBČINE VELENJE (v nadaljevanju kratko: 
OPN MOV).
 

2. člen
Javna razgrnitev osnutka OPN MOV bo 
izvedena v avli Mestne občine Velenje v času 
od 29. 8. 2018 do 28. 9. 2018 in bo trajala 30 
dni.
Sklep o javni razgrnitvi osnutka OPN MOV 
bo objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje in z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu.

3.  člen
Osnutek OPN MOV in Okoljsko poročilo bo v 
času javne razgrnitve objavljeno na spletnih 
straneh Mestne občine Velenje.  

4.  člen
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje organiziral 
javno obravnavo osnutka OPN MOV. Javna 
obravnava bo organizirana v sredo, 26. 
septembra 2018 ob 17:00 uri v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

5. člen
Namen javne razgrnitve je seznaniti 
občane in zainteresirano javnost z vsebino 
predlaganega osnutka OPN MOV in pridobiti 
k osnutku pripombe, mnenja in dodatne 
predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko 
podajo občani in zainteresirani na kraju 
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 

urejanje prostora Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 350-01-0017/2012-300
Datum:   20. 8. 2018

          

                      župan Mestne občine Velenje
                               Bojan KONTIČ, l.r.



16. avgust 2018 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 13-2018 / stran �

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07–UPB in nadaljnje spremembe), 8. člena Odloka o vaških skupnostih v 
Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2011) in 
60. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, 7/2015-UPB1)

r a z p i s u j e m 
redne volitve v odbore vaških skupnosti

 Občine Šmartno ob Paki  

1. člen
Redne volitve v odbore vaških skupnosti se opravijo v nedeljo, 
18. novembra 2018. 

2. člen
Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna 
opravila, se šteje 3. september 2018. 

3. člen
Volitve v odbore vaških skupnosti  vodi in izvaja Občinska 
volilna komisija.

Številka: 041-0004/2018-1
Datum: 2�.�.2018

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



16. avgust 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 8  / Številka 13-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 
                                                               

 
 
 

Na podlagi 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/0�, 80/10 – ZUPUDPP, ��/11 – ZKZ-C, ��/12, 10�/12, ��/1�) in na podlagi 7. In 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06 in 13/10) je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na 26. redni seji dne 11.06.2018 sprejel 
 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ukinitev nezavarovanega železniškega 

prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste 
 

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, 108/0�, 80/10 

– ZUPUDPP, ��/11 – ZKZ-C, ��/12, 10�/12, ��/1�).  
(2) Zakon o kmetijskih zemljiščih-uradno prečiščeno besedilo ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. �1/2011, 

�8/12 in 2�/16. 
(�) Statut Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. �/201�), Prostorski plan občine Šmartno ob 

Paki 200�-uskladitve 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. 

(�) Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod številko: 0��/201� z dne 11.�.2018 
 

2. člen 
(vsebina načrta) 

(1) Vsebina tekstualnega dela: 
 
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
�. ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO 

GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN JAVNO GRAJENO DOBRO 
�. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
�. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI 
�. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
�. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

PODROBNEGA NAČRTA 
 
(2) Vsebina grafičnega dela: 
 
1 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA OBČINE M 1:2000 
2 OBMOČJE NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM M 1:  �00 
� PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI M 1:2000 
� ZAZIDALNA SITUACIJA M 1:  �00 
� PRIKAZ PRIKLJUČEVANJA NA GRAJENO JAVNO DOBRO M 1:2000 
6 NAČRT PARCELACIJE M 1:  �00 

 
(�) Seznam prilog: 
 
1. ODLOČBA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, DA NI POTREBNO IZVESTI CPVO 
2. GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM 
�. SMERNICE IN MNENJA   
�. STROKOVNE PODLAGE 
 
(�) 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 ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda 

in izgradnja nove povezovalne ceste s površinami za pešce in kolesarje.  
(2) Rekonstrukcija dela obstoječe občinske ceste LC 408081, ki vodi v naselje Slatine 
(�) Predvidena je rušitev obstoječe stanovanjske hiše in ureditev priključka na državno cesto 

R2�26/����. 
(�) Ta načrt določa tudi pogoje za urejanje zelenih površin, odvodnjavanje, ter gradnjo komunalne 

infrastrukture in omrežje elektronskih komunikacij.  
 

4. člen 
(območje načrta) 

(1) Lega ureditvenega območja:  
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži na severozahodnem delu 
naselja Šmartno od Paki 

(2)  Meja ureditvenega območja:  
Meja ureditvenega območja poteka v 20 m pasu ob železnici in je razvidna iz grafičnih prilog 

(�) Velikost območja:  
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 0,��ha. 

(�) Parcelno stanje:  
Območje OPPN vključuje zemljišče parcel številka: ���/6, �61/1, �0/�, �0/1, �0/6,  �2/2, ��/1, ��/1, 
8/9, 13/2, 37/2, 760/3, 8/8, 8/1, 745/2, 4/1 in 761/4, vse k.o. Šmartno ob Paki. 

(�) 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) Ureditveno območje se navezuje na obstoječo državno cesto R2 426/7949 in javno občinsko cesto 
LC 408081, ki vodi v naselje Slatine, ki pa jo bo potrebno rekonstruirati. 

(2) Predvideni posegi ne bodo imeli obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bodo 
predstavljali bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetsko 
infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine. 

  
6. člen 

(namembnost območja) 
(1) Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za ukinitev nezavarovanega 

železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste, spada po 
Prostorskem planu občine Šmartno ob Paki v območje kmetijskih zemljišč. 

 
7. člen 

(vrste gradenj) 
(1) Skladno z določili tega odloka so na območju OPPN dopustni naslednji posegi:  

– sanacija in priprava zemljišča 
– odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav 
– gradnja prometne, komunalne energetske in druge gospodarske infrastrukture 
– gradnja protihrupnega nasipa oz. ograje 
– gradnja opornih zidov, kamnitih zložb in podobnih opornih konstrukcij 
– ureditev neimenovanih obstoječih potokov 
– gradnja pretočnega objekta na neimenovanem potoku 
– urejanje brežin, zelenih in utrjenih zunanjih površin 
– redna in investicijska vzdrževalna dela 

 
8. člen 

(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev) 
(1) Obstoječa cesta ima asfaltno vozišče širine cca. 3.5 do 4.0 m, ki pa je na več mestih že zelo 

poškodovano in zelo dotrajano, zato jo je potrebno rekonstruirati in smiselno zaključiti na obstoječem 
mostu čez reko Pako.  

 
                                                               

 
 
 

(2) Zaradi ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda je potrebno del ceste speljati po novi trasi, 
tako da ne prečka železniške proge in se naveže na obstoječe cesto omrežje.   

(�) Pri projektiranju rekonstrukcije obstoječe ceste in novogradnji povezave z državno cesto R2 
426/7949, je potrebno upoštevati prevoznost vseh vrst vozil vključno s pešci, kolesarji in kmetijsko 
mehanizacijo. 

(�) Novo in rekonstruirano cesto je potrebno ob upoštevanju vseh področnih predpisov umestiti v prostor 
tako, da ne bo v prostoru vizualno izstopala.  

 
9. člen 

(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja objektov) 
(1) Predvidena je gradnja dvosmerne ceste z ločenimi površinami za pešce in kolesarje. 
(2) Normalni prečni profil je določen na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko 

hitrost.  
(�) Za cesto sta predvidena dva asfaltna vozna pasova dimenzij 2,00 m z 0,�� m bankine, za pešce in 

kolesarje pa asfaltna kombinirana površina dimenzije 2,00 m, z 0,�0 m bankine.  
(�) Meteorne vode bodo s primernimi prečnimi padci prosto odtekale na kmetijske površine. 
(�) Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti geomehansko poročilo in v skladu z njim 

prilagoditi način gradnje. 
(6) 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 
 

10. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 

(1) Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu 
z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti. 

(2) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju 
varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor pridobiti soglasja pri pristojnem organu.  

(�) Dovoljena je postavitev ograje do višine 1,80 m ali v primeru posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev 
do višine 2.�0 m. Ograja mora biti v preglednem trikotniku, transparentna, tako da bo zaradi 
zagotavljanja prometne varnosti zagotovljena zadovoljiva preglednost na območju cestnega 
priključka. Izven preglednega trikotnika je lahko ograja v poljubnih materialih. 

(�) 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) Na obravnavanem območju poteka več vodov javne gospodarske infrastrukture in grajeno javno 

dobro.  
12. člen 

(prometno omrežje) 
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta bo preko obstoječe delno rekonstruirane 

ceste povezano na občinsko cesto LC �08081, ki vodi v naselje Slatine in obstoječo državno cesto 
R2 426/7949 Gorenje – Rečica – Letuš. 

(2) Premostitev neimenovanega potoka je potrebno načrtovati na osnovi ustrezne hidrološko-hidravlične 
presoje vodnega režima potoka. 

(�) Pri načrtovanju in izvedbi priključka ceste na obstoječo cesto, je potrebno upoštevati pogoje 
priključevanja upravljavca oziroma nosilca urejanja za področje cest. 

(�) 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. 

 
13. člen 

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno omrežje) 
(1) Pri načrtovanju in izvedbi prečkanja obstoječe vodovodne cevi je potrebno upoštevati smernice 

upravljavca vodovoda in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni 

 
                                                               

 
 
 

Na podlagi 61. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-
1B, 108/0�, 80/10 – ZUPUDPP, ��/11 – ZKZ-C, ��/12, 10�/12, ��/1�) in na podlagi 7. In 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06 in 13/10) je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na 26. redni seji dne 11.06.2018 sprejel 
 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ukinitev nezavarovanega železniškega 

prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste 
 

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, 108/0�, 80/10 

– ZUPUDPP, ��/11 – ZKZ-C, ��/12, 10�/12, ��/1�).  
(2) Zakon o kmetijskih zemljiščih-uradno prečiščeno besedilo ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. �1/2011, 

�8/12 in 2�/16. 
(�) Statut Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. �/201�), Prostorski plan občine Šmartno ob 

Paki 200�-uskladitve 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. 

(�) Podrobni načrt je izdelal: VIZURA Matko d.o.o., pod številko: 0��/201� z dne 11.�.2018 
 

2. člen 
(vsebina načrta) 

(1) Vsebina tekstualnega dela: 
 
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
�. ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO 

GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN JAVNO GRAJENO DOBRO 
�. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
�. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI 
�. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ 
�. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

PODROBNEGA NAČRTA 
 
(2) Vsebina grafičnega dela: 
 
1 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANA OBČINE M 1:2000 
2 OBMOČJE NAČRTA Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM M 1:  �00 
� PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI M 1:2000 
� ZAZIDALNA SITUACIJA M 1:  �00 
� PRIKAZ PRIKLJUČEVANJA NA GRAJENO JAVNO DOBRO M 1:2000 
6 NAČRT PARCELACIJE M 1:  �00 

 
(�) Seznam prilog: 
 
1. ODLOČBA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, DA NI POTREBNO IZVESTI CPVO 
2. GEODETSKI NAČRT S CERTIFIKATOM 
�. SMERNICE IN MNENJA   
�. STROKOVNE PODLAGE 
 
(�) 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. 
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 

(predmet načrta) 
(1) S tem OPPN se načrtuje na ureditvenem  območju ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda 

in izgradnja nove povezovalne ceste s površinami za pešce in kolesarje.  
(2) Rekonstrukcija dela obstoječe občinske ceste LC 408081, ki vodi v naselje Slatine 
(�) Predvidena je rušitev obstoječe stanovanjske hiše in ureditev priključka na državno cesto 

R2�26/����. 
(�) Ta načrt določa tudi pogoje za urejanje zelenih površin, odvodnjavanje, ter gradnjo komunalne 

infrastrukture in omrežje elektronskih komunikacij.  
 

4. člen 
(območje načrta) 

(1) Lega ureditvenega območja:  
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta leži na severozahodnem delu 
naselja Šmartno od Paki 

(2)  Meja ureditvenega območja:  
Meja ureditvenega območja poteka v 20 m pasu ob železnici in je razvidna iz grafičnih prilog 

(�) Velikost območja:  
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 0,��ha. 

(�) Parcelno stanje:  
Območje OPPN vključuje zemljišče parcel številka: ���/6, �61/1, �0/�, �0/1, �0/6,  �2/2, ��/1, ��/1, 
8/9, 13/2, 37/2, 760/3, 8/8, 8/1, 745/2, 4/1 in 761/4, vse k.o. Šmartno ob Paki. 

(�) 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) Ureditveno območje se navezuje na obstoječo državno cesto R2 426/7949 in javno občinsko cesto 
LC 408081, ki vodi v naselje Slatine, ki pa jo bo potrebno rekonstruirati. 

(2) Predvideni posegi ne bodo imeli obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bodo 
predstavljali bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetsko 
infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine. 

  
6. člen 

(namembnost območja) 
(1) Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za ukinitev nezavarovanega 

železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnjo nove povezovalne ceste, spada po 
Prostorskem planu občine Šmartno ob Paki v območje kmetijskih zemljišč. 

 
7. člen 

(vrste gradenj) 
(1) Skladno z določili tega odloka so na območju OPPN dopustni naslednji posegi:  

– sanacija in priprava zemljišča 
– odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav 
– gradnja prometne, komunalne energetske in druge gospodarske infrastrukture 
– gradnja protihrupnega nasipa oz. ograje 
– gradnja opornih zidov, kamnitih zložb in podobnih opornih konstrukcij 
– ureditev neimenovanih obstoječih potokov 
– gradnja pretočnega objekta na neimenovanem potoku 
– urejanje brežin, zelenih in utrjenih zunanjih površin 
– redna in investicijska vzdrževalna dela 

 
8. člen 

(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev) 
(1) Obstoječa cesta ima asfaltno vozišče širine cca. 3.5 do 4.0 m, ki pa je na več mestih že zelo 

poškodovano in zelo dotrajano, zato jo je potrebno rekonstruirati in smiselno zaključiti na obstoječem 
mostu čez reko Pako.  
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(2) Zaradi ukinitve nezavarovanega železniškega prehoda je potrebno del ceste speljati po novi trasi, 
tako da ne prečka železniške proge in se naveže na obstoječe cesto omrežje.   

(�) Pri projektiranju rekonstrukcije obstoječe ceste in novogradnji povezave z državno cesto R2 
426/7949, je potrebno upoštevati prevoznost vseh vrst vozil vključno s pešci, kolesarji in kmetijsko 
mehanizacijo. 

(�) Novo in rekonstruirano cesto je potrebno ob upoštevanju vseh področnih predpisov umestiti v prostor 
tako, da ne bo v prostoru vizualno izstopala.  

 
9. člen 

(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja objektov) 
(1) Predvidena je gradnja dvosmerne ceste z ločenimi površinami za pešce in kolesarje. 
(2) Normalni prečni profil je določen na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko 

hitrost.  
(�) Za cesto sta predvidena dva asfaltna vozna pasova dimenzij 2,00 m z 0,�� m bankine, za pešce in 

kolesarje pa asfaltna kombinirana površina dimenzije 2,00 m, z 0,�0 m bankine.  
(�) Meteorne vode bodo s primernimi prečnimi padci prosto odtekale na kmetijske površine. 
(�) Pred kakršnimikoli posegi v prostor je potrebno pridobiti geomehansko poročilo in v skladu z njim 

prilagoditi način gradnje. 
(6) 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 
 

10. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 

(1) Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu 
z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti. 

(2) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju 
varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor pridobiti soglasja pri pristojnem organu.  

(�) Dovoljena je postavitev ograje do višine 1,80 m ali v primeru posebnih varstvenih in zaščitnih zahtev 
do višine 2.�0 m. Ograja mora biti v preglednem trikotniku, transparentna, tako da bo zaradi 
zagotavljanja prometne varnosti zagotovljena zadovoljiva preglednost na območju cestnega 
priključka. Izven preglednega trikotnika je lahko ograja v poljubnih materialih. 

(�) 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) Na obravnavanem območju poteka več vodov javne gospodarske infrastrukture in grajeno javno 

dobro.  
12. člen 

(prometno omrežje) 
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta bo preko obstoječe delno rekonstruirane 

ceste povezano na občinsko cesto LC �08081, ki vodi v naselje Slatine in obstoječo državno cesto 
R2 426/7949 Gorenje – Rečica – Letuš. 

(2) Premostitev neimenovanega potoka je potrebno načrtovati na osnovi ustrezne hidrološko-hidravlične 
presoje vodnega režima potoka. 

(�) Pri načrtovanju in izvedbi priključka ceste na obstoječo cesto, je potrebno upoštevati pogoje 
priključevanja upravljavca oziroma nosilca urejanja za področje cest. 

(�) 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. 

 
13. člen 

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na vodovodno omrežje) 
(1) Pri načrtovanju in izvedbi prečkanja obstoječe vodovodne cevi je potrebno upoštevati smernice 

upravljavca vodovoda in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni 
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vestnik MOV, št. 6/16) in ostalo zakonodajo, ki ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in 
omrežij. 

 
14. člen 

(pogoji in rešitve priključevanja objektov na kanalizacijsko omrežje) 
(1) Padavinske vode bodo ponikale na kmetijskih površinah.  
 

15. člen 
(pogoji in rešitve priključevanja objektov na električno omrežje) 

(1) Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe NN nadzemno in podzemno elektro omrežje in NN 
priključki za posamezne objekte, kar je potrebno v fazi načrtovanja upoštevati kot omejitveni faktor.  

(2) Območje urejanja prečka tudi SN nadzemni električni vod, kateri bo prečkal predvideno povezovalno 
cesto, zato je  izgradnjo ceste potrebno načrtovati tako, da bo v križni razpetini varnostna višina med 
najnižjo točko vodnikov SN nadzemnega voda pri maksimalnem povesu in niveleto ceste znašala 
minimalno 6,6m. 

 
16. člen 

(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 potekajo trase obstoječega in predvidenega  TK omrežja v upravljanju 

Telekom Slovenije. 
(2) Na obravnavanem območju ni obstoječih kabelsko komunikacijskih vodov v upravljanju Telemach 

d.o.o.. 
(�) Pred izgradnjo novih omrežij elektronskih komunikacij je potrebno izdelati projekt obeh vodov, ki bo 

usklajen z ostalimi infrastrukturnimi omrežji. 
(�) 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. 

 
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

18. 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 10 dni pred pričetkom 
izvajanja zemeljskih del. 

(�) 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 

 
19. člen 

(varovanje okolja) 
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij 

pomembnih za biotsko raznovrstnost. 
(2) Hrup  

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 
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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. 

(�) 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, 
�1/0�-ZVO-1, 66/0�).  

(�) Vode  
Obravnavano območje se nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Padavinske vode iz 
obravnavanega območja se bodo ponikale na kmetijskih površinah. 

 
20. 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 
21. člen 

(vodnogospodarski ukrepi) 
(1) Obravnavano  območje je poplavno ogroženo, in posega v vplivno območje neimenovanih pritokov 

reke Pake. Po podatkih hidrološko-hidravlične študije se območje urejanja po tem OPPN nahaja na 
območju majhne in preostale poplavne nevarnosti. Izgradnja predvidene ceste ne bo imela 
negativnih vplivov na poplavno ogroženost obravnavanega območja, kot tudi ne na dol vodno 
naselje Šmartno ob Paki. 

 
22. 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. 

 
23. člen 

(varstvo pred požarom) 
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za intervencijska vozila po obstoječih javnih 

cestah in predvideni cesti, zagotovljene so zadostne delovne površine za intervencijska vozila na 
manipulacijskih in travnatih površinah. 

(2) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje zelene in prometne površine. 
(�) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je 

zagotovljena požarna varnost skladno s predpisi. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
26. 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 
27. 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 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 DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 
TEHNIČNIH REŠITEV 

28. 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 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.  

- 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 

29. 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 



16. avgust 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�  / Številka 13-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 
                                                               

 
 
 

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 
30. člen 

(vpogled) 
(1) Vsa dokumentacija kot priloga tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Šmartno ob 

Paki in na Upravni enoti v Velenju, Oddelek za okolje in prostor. 
 

31. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in državne inšpekcijske službe za 
posamezna področja. 

 
32. člen 

(veljavnost odloka) 
(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: ��0�-0002/201�-10 
Šmartno ob Paki, dne 11.6.2018     

 

 

                   Župan Občine Šmartno ob Paki                                           
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r. 
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Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o  stvarnem države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 8. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
2�/1�, 10/1� in �8/16) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-
UPB) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji �. dopisni seji dne 16. 8. 2018 sprejel 
 
 

SKLEP 
o sprejetju dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem 

Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se dopolni Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2018 s spodaj navedeno nepremičnino. 
 

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

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

Orientacijsk
a 
vrednost 
EUR 

Način  
pridobitve 

1 stavbna zemljišča 
(pri osnovni šoli) 

��2-
Šmartno ob 
Paki 

1��/2, 1�8/1 in 
1��/2 

6.��0 1�0.000,00 
brez DDV 

neposredna 
pogodba (odkup) 

 
 

�. člen 
 
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno 
ob Paki za leto 2018 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: ��8-00�8/201�-2 
Datum: 16. 8. 2018 
 
          
                                                                                               Župan Občine Šmartno ob Paki: 
                                                                                               Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r. 
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