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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne Ob-
èine Velenje, št. 4/99) 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

1. Sklep o imenovanju èlanov v svet javnega zavoda ŠPC-Šaleški pr o-
mocijski center Velenje, javni zavod za pospeševanje turizma 

2. Sklep o imenovanju èlana v svet Šolskega centra Velenje  
3. Sklep o imenovanju èlana odbora za gospodarstvo 
4. Sklep o imenovanju èlana komisije za prošnje in pritožbe  
5. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Paka iz javnega dobra 
6. Sklep o prodaji nepremiène v k.o. Velenje za gradnjo garažne hiše   
7. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Velenje iz javnega dobra 
8. Sklep o prodaji nepremiènin v k.o. Velenje  
9. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na obmoèju Mestne 

obèine Velenje  

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje, za obmoèja urejanja z 
oznako C 4/4, C 4/5, C 4/6, E 4/1, K 4/1, M 4/1, M 4/3, M 4/4, M 
4/6, M 4/7, O /1, O 4/2, O 4/4, O 4/5, del O 4/6, P 4/1, P 4/2, P 4/3, 
P 4/4, P 4/5, P 4/6, P 4/7, P 4/9, R 4/1, R 4/2, R 4/3, R 4/5, R 4/8, R 
4/9, R4/11, S 4/2, S 4/7, S 4/17, S 4/20a, S 4/20/b in S 4/20  

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
proraèunskega sklada za gospodarjenje s sredstvi za stanovanjsko 
izgradnjo 

 
Številka:     012-0011/2000-100 (2001)  
Datum:       14.2.2001 
                                                                     
                                                                    Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) in 10. èlena Odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda ŠPC - Šaleški promocij-
ski center Velenje, javni zavod za pospeševanje turizma 
(Uradni vestnik MOV št. 7/99 in 10/99) je Svet Mestne 
obèine Velenje na svoji 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel  

S K L E P 
o imenovanju èlanov v svet javnega 
zavoda ŠPC - Šaleški promocijski 

center Velenje, javni zavod za  
pospeševanje turizma 

I.  

V svet javnega zavoda ŠPC - Šaleški promo-
cijski center Velenje, javni zavod za pospeše-
vanje turizma se imenujeta:  
− Marjan GABERŠEK, roj. 1938, stanujoè 

Efenkova 4, Velenje  
− Bojan ŠKARJA, roj. 1949, stanujoè 

Sonèni griè 23, Velenje  

II.  

Mandat èlanov sveta zavoda traja štiri leta. 

III.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
 
Številka: 108-0017/2000-280 
Datum: 14.2.2001   
 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
 
 
 

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US) in 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) je Svet 
Mestne obèine Velenje na svoji 17. seji, dne 13.2.2001 
sprejel 

SKLEP 
o imenovanju èlana  v svet Šolskega 

centra Velenje 

I.  

Za èlana sveta Šolskega centra Velenje se 
imenuje Peter KOVAÈ, roj. 1961, stanujoè 
Šaleška 2/b, Velenje. 

 II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 108-0001/2001-280 
Datum: 14.2.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r.    
 
 
Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), in 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) je Svet 
Mestne obèine Velenje na svoji 17. seji, dne 13.2.2001 
sprejel 

S K L E P 
o imenovanju èlana Odbora za  

gospodarstvo 

I.  

Za èlana Odbora za gospodarstvo se imenuje 
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Darko ZUPAN, roj. 1955, stanujoè Tomšièeva 
10, Velenje. 

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 104-0001/99-284(2001)  
Datum:   14.2.2001 
 
 
 
Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), in 24. èlena Statuta Mestne obèine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99) je Sv et 
Mestne obèine Velenje na svoji 17. seji, dne 13.2.2001 
sprejel 

S K L E P 
o imenovanju èlana Komisije za  

prošnje in pritožbe 

I.  

Za èlana Komisije za prošnje in pritožbe se 
imenuje Darko Zupan, roj. 1955, stanujoè 
Tomšièeva 10, Velenje  

II.  

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 
Številka: 102-0001/99-284(2001)  
Datum:   14.2.2001 
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.Paka, 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št. 581/1, poslovne stavbe, 
dvorišèe, v izmeri 1015 m2, ki je vpisana v vl.
št.seznam I, k.o. Paka, iz javnega dobra. 
Nepremiè nina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne obèine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obè ine Velenje. 
 
Številka:     466-0096/2000-200 
Datum:        14.2.2001 
 
Župan Mestne  obèine Velenje  
Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènine v k.o.Velenje 

za gradnjo garažne hiše 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremiènine parc.št. 2429/12, parkirišèe, v 
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izmeri 299 m2 in parc.št. 2429/7, zelenica, v 
izmeri 3191 m2, ki sta vpisani v vl.št.2026, k.
o. Velenje, katere lastnik je Mestna obèina 
Velenje, najboljšemu ponudniku, izbranem na 
javnem razpisu.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  466-0003/2001-200 
Datum:  14.2.2001          
 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.Velenje 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št. 3609/51, travnik, v iz-
meri 809 m2, k.o. Velenje, iz javnega dobra. 
Nepremiènina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne obèine Velenje.  

2. 

Skle p velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:     466-0085/1999-300 
Datum:        14.2.2001 
 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS 
št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98 
in 12/99-odl. US), na 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel nas-
lednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènin v k.o.Velenje 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremiènin, parc.št. 3609/51, travnik v izme-
ri 809 m2, parc.št 3609/36, travnik v izmeri 
535 m2, parc.št.1606, travnik v izmeri 691 m2, 
parc.št.1627/1, travnik v izmeri 3983 m2, parc.
št.1609/3, travnik v izmeri 624 m2 in parc.
št.1609/2 v izmeri 103 m2, vse k.o. Velenje, 
kupcu Gorenje, d.d. Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:      466-0085/1999-300 
Datum:        14.2.22001 
 
Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št.4 /99) in 34. èlena Odloka o pokopališkem redu 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št.3 /2000) na 
17. seji, dne 13.2.2001 sprejel naslednji  

SKLEP 
o imenovanju govornikov na pogre-

bih na obmoèju Mestne obèine  
Velenje 

1. èlen 

Kot govorniki, ki se v imenu lokalne skupnosti 
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poslovijo od umrlih na pokopališèih Mestne 
obèine Velenje, se imenujejo:  
 
1. ARLIÈ HERMAN, Škale 39/a, Velenje  
2. AVBERŠEK SILVO, Škalske Cirkovce 

30,Velenje  
3. BLATNIK JOŽE, Graškogorska 17, Ve-

lenje  
4. DEVIÈ TEA, Tomšièeva 18, Velenje  
5. JELEN ALOJZ, Šembric 38, Velenje  
6. JEVŠNIK MARKO, Laze 40, Velenje  
7. KOLAR DRAGO, Laze 16/h, Velenje  
8. LIPNIKAR PETER, Plešivec 41, Vele n-

je  
9. LIPNIK ADOLF, Škale 130/a, Velenje  
10. PLANINC STANE, Kersnikova 1, Vele-

nje  
11. SEME KAREL, Gregorèièeva 20, Vele-

nje  
12. STROPNIK KAREL, Konovska c.25, 

Velenje  
13. STROPNIK EDO, Selo 6, Velenje  
14. TAJNŠEK TONE, Hrastovec 27/a, Ve-

lenje  
15. VIDEMŠEK VLADIMIR, Bevèe 11/b, 

Velenje  
16. VENTA SILVA, Šmartinske Cirkovce 

17,Velenje  
17. VEDENIK FRANC, Podkraj pri Velenju 

7c, Velenje  

 2. èlen 

Za pogrebni govor prejme govornik plaèilo v 
višini 5.000,00 tolarjev neto. Višina zneska se 
meseèno revalorizira z indeksom rasti cen živ-
ljenjskih potrebšèin.  

3. èlen 

Govorniki na pogrebih so imenovani za obdo-
bje 4 let in so lahko ponovno imenovani.  
Spisek govornikov se pošlje vsem krajevnim 
skupnostim in mestnim èetrtim.  

4. èlen 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 

Številka: 505-06/2000-560 
Datum: 14.2.2001  
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
Svet mestne obèine Velenje je na podlagi 19. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Ur. vestnik obèine Velenje, 
št. 4/99) ter 39. èlena Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 
44/97), na 17. seji, dne 13.2.2001 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 
dele mesta Velenje, za obmoèja ureja-
nja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, 
K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/6, 
M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del 
O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, 
P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, 
R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, 
S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c  

1. èlen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Od-
lok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele 
mesta Velenje, za obmoèja urejanja z oznako 
C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, 
M4/4, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, 
del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, 
P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, 
R4/9, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in 
S4/20c (v nadaljevanju kratko: Odlok), objav-
ljen v Uradnem vestniku obèine Velenje, šte-
vilka 12/93 in Uradnem vestniku Mestne obè i-
ne Velenje, številke 9/96, 10/97, 2/98 in 6/99.  

2. èlen 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ob-
moèje urejanja z oznako M4/3, na morfološko 
enoto  z oznako 11 in obmoèje urejanja z oz-
nako R4/11, na morfološko enoto z oznako 13, 
v ureditvenem obmoèju naselja Velenje. Spre-
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menita in dopolnita se èlena 39 in 63; ostala 
doloèila odloka ostajajo nespremenjena.  

3. èlen 

Sestavni del odloka je projekt, št. 1032/91-
PUP, ki se s tem odlokom ne spreminja ali do-
polnjuje.  
Obmoèje urejanja M4/3, z morfološko enoto 
11, je razvidno iz grafiènih prilog 
− list št. 1a: Prikaz obravnavanega obmoè-

ja, v merilu 1:5000 in 
− list št. 6: Doloèitev morfoloških enot, v 

merilu 1:1000.  
Obmoèje urejanja R4/11, z morfološko enoto 
13, je razvidno iz grafiènih prilog 
− list št. 1a: Prikaz obravnavanega obmoè-

ja, v merilu 1:5000 in 
− list št. 4:   Doloèitev morfoloških enot, v 

merilu 1:1000.  

4. èlen 

Spremeni in dopolni se 2. odstavek èle na 39, 
ki se na novo, v treh odstavkih, glasi: 
"V enotah 9Ž in 11 je dovoljena gradnja pove-
zovalne ceste s podvozom pod železnico.  
V enoti 11 je dovoljena gradnja trgovskih, ser-
visnih in skladišènih objektov, objektov za po-
trebe zbiranja sekundarnih surovin ter pripada-
joèih logistiènih objektov.  
Za vse nameravane posege je predhodno izde-
lati posebne strokovne podlage, h katerim iz-
data soglasje pristojni Urad za okolje in pros-
tor Mestne obèine Velenje ter Železnice Slo-
venije." 
Spremeni se 4. odstavek  èlena 39 in se, skraj-
šan ter dopolnjen, glasi: 
"Enota 10 je dolgoroèni rezervat transportnih 
oziroma logistiènih dejavnosti. Dovoljeni so 
posegi v skladu s pogoji iz 1. odstavka tega 
èlena." 

5. èlen 

Dopolni se 2. odstavek èlena 63, ki se, na no-
vo, glasi: 
"Enoti 13, gozdu s posebnim namenom in tra-
vnikom, se ohranja obstojeèa raba, razen trav-
niku s parcelnimi številkami 1508/1, 1508/2 in 
3599/33 ter opušèeni poti s parcelno številko 

3561/6, kjer je dopustna ureditev parkirišèa za 
osebna vozila."  

6. èlen 

Ta odlok priène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 012-0005/99-300 
Datum:   14.2.2001 

 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

 

 

Na podlagi 56. èlena Zakona o javnih financah ( Uradni 
list KS, gt. 79/99, Zakona o javnih skladih ( Uradni list 
RS, Št. 22/00, 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
( uradni vestnik Mestne obèine Velenje, Št.4/99) in Od-
loka o ustanovitvi proraèunskega sklada za gospodarjen-
je s sredstvi za stanovanjsko izgradnjo ( Uradni vestnik 
mestne obèine Velenje, št.8/00), je Svet Mestne obèine 
Velenje na 16. seji dne 19.12.2000 sprejel 

O   D   L   O  K 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi proraèunskega 
sklada za gospodarjenje s sredstvi za 

stanovanjsko izgradnjo 

1. èlen 

V odloku o ustanovitvi proraèunskega sklada 
za stanovanjske zadeve ( Uradni vestnik Mest-
ne obèine Velenje, št.8/00) se izza 2. èlena do-
dajo novi 3.,4.a, 5., 6. in 7. èlen., ki se glasi-
jo:" 

2.èlen 

Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi skla-
da je pristojna posebna komisija pri Uradu za 
gospodarske javne službe Mestne obèine Vele-
nje. Število èlanov doloèi in èlane imenuje žu-
pan.  
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4.a èlen 

Obveznosti se pokrivajo iz sredstev sklada. 

5. èlen 

V skladu se vodijo prejemki in izdatki nalog 
stanovanjske dejavnosti in sicer: 
gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hi-
šami, poslovnimi prostori in funkcionalnim 
zemljišèem, 
financiranje gradnje, nakupa in prenove stano-
vanj, 
dodeljevanje stanovanjskih posojil z ugodno 
obrestno mero za nakup, izgradnjo in prenovo 
stanovanj in stanovanjskih hiš, 
dodeljevanje socialnih, neprofitnih, profitnih 
in službenih stanovanj v lasti obèine, 
opravljanje drugih nalog obèine v skladu s sta-
novanjskim zakonom in drugimi predpisi ter 
obèinskim stanovanjskim programom.  

6. èlen 

Mestna obèina Velenje je z dnem 2.11.2000 
prevzela od Stanovanjskega sklada Mestne ob-
èine Velenje, ko je prenehal obstajati, vse nje-
gove pravice in obveznosti, nepremiènine in 
druga osnovna sredstva ter ostalo njegovo pre-
moženje. 

7. èlen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Od-
lok o ugotovitvi prenehanja delovanja Stano-
vanjskega sklada Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 
8/00)." 

2 . èlen 

Ta odlok priène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 362-0072/2000-200 
Datum: 19.12.2000  
 
Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

 

MESTNA OB ÈINA VELENJE 

Komisija za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne obèine Velenje je na podlagi pete alinee 
32. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4/99) ter v skladu z doloèili 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (UL RS št. 12/96 in 23/96) na 21. seji dne 
12.2.2001 sprejela naslednje  

MNENJE 
o kandidatu za ravnatelja osnovne 
šole Mihe Pintarja Toleda Velenje  

I.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidata g. Antona 
Skoka, roj. 26.12.1949, stanujoèega Tomšiè e-
va 10/a, Velenje, za ravnatelja osnovne šole 
Mihe Pintarja Toleda Velenje. 

II.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu 
Sveta Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  108-0003/2001-200 
Datum:    12.2.2001 
 
 
Predsednik komisije  

Bojan ŠKARJA, s.r. 
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MESTNA OB ÈINA VELENJE 

Komisija za pripravo statuta obèine,  

Poslovnika sveta in pravna vprašanja 
 

Na podlagi 45.èlena Zakona o zavodih (UL RS št.12/91 
in 8/96), skladno z doloèili Zakona o uresnièevanju jav-
nega interesa na podroèju kulture (UL RS št. 75/94) ter 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center 
Ivan Napotnik Velenje (Uradni vestnik MOV, št.7/98) je 
Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja - Mestne obèine 
Velenje,  z dne 14. 12. 2000 na svoji 13. seji dne 28. 11. 
2000 sprejel 

STATUT 
javnega zavoda Kulturni center Ivan 

Napotnik Velenje 

 
 

I. TEMELJNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem statutom se v javnem zavodu Kulturni 
center Ivan Napotnik Velenje (v nadaljevanju: 
zavod) urejajo: 
− statusne zadeve  
− organi zavoda in njihove pristojnosti 
− organizacija zavoda  
− druga vprašanja, pomembna za opravlja-

nje dejavnosti in poslovanje zavoda  
− splošni akti zavoda  
− nadzor  

2. èlen 

Posamezna vprašanja, ki jih ureja ta statut, se 
lahko natanèneje uredijo tudi z drugimi sploš-
nimi akti zavoda, vendar morajo biti v skladu 
s tem statutom in ustanovitvenim aktom.  
 

II. STATUSNE DOLOÈBE 

3. èlen 

Zavod je pravni naslednik organizacije za kul-
turno-umetniško dejavnost Kulturni center 
Ivan Napotnik Velenje, p.o., ki je na podlagi 
Statutarnega sklepa (UV obèine Velenje, 
št.7/94) v skladu z 62. in 71.èlenom Zakona o 
zavodih od 1.aprila 1991 nadaljevala delo kot 

javni zavod pod pogoji, pod katerimi je bila 
vpisana v sodni register. 
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem 
sodišèu v Celju pod št. 1-363-00.  
 

1. Ime in sedež zavoda 

4. èlen 

Ime zavoda je Kulturni center Ivan Napotnik 
Velenje. Skrajšano ime zavoda je KC IN Vele-
nje. 
Sedež zavoda je Titov trg 4, 3320 Velenje. 

5. èlen 

Zavod lahko spremeni ime ali sedež. K spre-
membi imena ali sedeža mora dati soglasje us-
tanovitelj. Sprememba imena ali sedeža se 
mora vpisati v sodni register. 

6. èlen 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem 
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, 
z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem 
imenu in za svoj raèun.  
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi 
sredstvi, s katerimi upravlja. 
Ustanovitelj odgovarja subsidiarno za obvez-
nosti zavoda, ki jih zavod prevzema v skladu z 
letnim programom dela in finanènim naèrtom 
do višine vrednosti sredstev, s katerimi uprav-
lja zavod.  
Zavod opravlja finanèno poslovanje preko 
svojega žiro raèuna. 

7. èlen 

Za izvajanje dejavnosti prepušèa ustanovitelj 
zavodu v upravljanje nepremiènine in opremo 
v njih, ki so kot del javne infrastrukture na po-
droèju kulture opredeljene v 1. Èlenu Odloka 
o doloèitvi javne infrastrukture na podroèju 
kulture /Ur. Vestnik MOV, št. 1/97/ in s  kate-
rimi je zavod upravljal že doslej.  
Premoženje s katerim upravlja zavod je last 
ustanovitelja. Zavod upravlja s premiènim pre-
moženjem samostojno, z nepremièninami pa 
samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja, 
razen v primerih obèasne in sezonske oddaje  
prostorov za prireditve in dejavnosti. 
Ustanovitelj daje soglasje k ceniku za obèasne 
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in sezonske oddaje prostorov za prireditve in 
dejavnosti.  
 

2. Peèat zavoda 

8. èlen 

Zavod ima in uporablja svoj peèat, ki predsta-
vlja stilizirani èrki IN, po njima pa je pod ko-
tom 450 z velikimi tiskanimi èrkami izpisano 
besedilo KULTURNI CENTER IVAN NAPO-
TNIK VELENJE. Dolžina besedila je 35mm, 
pri manjšem žigu pa 20mm.  

9. èlen 

Za posamezne organizacijske enote se k bese-
dilu žiga doda še ime posamezne dejavnosti: 
galerija, knjižnica, muzej, prireditve. 
 

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisova-
nje 

10. èlen 

Zavod zastopa in predstavlja direktor. 
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje 
zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge 
osebe. 

11. èlen 

Med odsotnostjo direktorja zastopa oseba, ki 
jo pooblasti direktor. 

12. èlen 

Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so 
pooblašèeni za zastopanje, vsak v mejah poob-
lastil in poslov, ki jih opravljajo.  
V odnosih z banko in Agencijo RS za plaèilni 
promet, nadziranje in informiranje pri tej 
agenciji podpisujejo zavod direktor in podpis-
niki z deponiranimi podpisi, ki jih doloèi dire-
ktor. 
Direktor z odloèbo doloèi delavce zavoda, ki 
so pooblašèeni, da podpisujejo za  zavod v od-
nosih, ki niso navedeni v tem statutu.  
 

4. Dejavnost zavoda 

13. èlen 

Zavod opravlja naslednje dejavnosti: 

a)       galerijsko: 
− znanstveno-raziskovalno delo in študijske 

razstave 

− priprava in organizacija stalnih galerijskih 
postavitev 

− priprava obèasnih razstav 

− odkup, zamenjava, posoja in prodaja ume-
tniških del 

− priprava, izdajanje in prodaja publikacij in 
drugega strokovnega gradiva 

− javno obvešèanje o dejavnosti 

− animiranje razvoja pri likovni vzgoji mla-
dine in odraslih 

− pedagoška dejavnost v galeriji 

− prezentiranje likovne umetnosti v Sloveni-
ji in tujini 

− zbiranje, hranjenje, dokumentiranje, var o-
vanje umetniškega gradiva 

− vodenje kartoteke, fototeke, hemeroteke, 
diateke, videoteke s podroèja svoje deja v-
nosti 

− opravljanje drugih nalog v skladu z zako-
nom; 

 

b)       knjižnièno: 

− zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posre-
dovanje knjižniènega in informacijskega 
gradiva 

− zagotavljanje dostopa do knjižniènega 
gradiva in drugih javno dostopnih infor-
macij  

− izdelovanje knjižniènih katalogov, podat-
kovnih zbirk in drugih informacijskih vi-
rov 

− posredovanje bibliografskih in drugih in-
formacijskih proizvodov in storitev 

− pridobivanje uporabnikov 

− informacijsko opismenjevanje ter drugo 
izobraževanje uporabnikov 

− varovanje knjižniènega gradiva, ki je kul-
turna dedišèina 

− drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo; 

 
c)       muzejsko: 
− vodenje registra premiène kulturne dedi-

šèine za premiène kulturne spomenike in 
znamenitosti, ki jih hrani 



Uradni vestnik Mestne obèine Velenje 

stran 10 - številka 11 URADNI VESTNIK MESTNE OBÈINE VELENJE 14. Februar  2001 

− zbiranje, hranjenje, konserviranje in res-
tavriranje, dokumentiranje, varovanje in 
znanstveno-raziskovalno prouèevanje 
premiène kulturne dedišèine na podroèju 
obèin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Vele-
nje in za podroèje premogovništva Slo-
venije ter njeno predstavljanje javnosti 

− priprava in posredovanje stalnih in ob-
èasnih tematskih razstav ter drugih oblik 
predstavljanja dedišèine doma in v tujini 
ter organizacija gostovanja razstav 

− ugotavljanje in predlaganje razglasitve 
dedišèine za spomenik in znamenitost in 
priprava strokovnih osnov, potrebnih za 
razglasitev, 

− priprava domaèih in mednarodnih stro-
kovnih in znanstvenih sestankov, semi-
narjev in drugih oblik strokovnega sode-
lovanja ter izobraževanja, 

− izvedba znanstveno-raziskovalnih nalog 
s svojega delovnega podroèja, 

− dajanje pojasnil, nasvetov in druge stro-
kovne pomoèi pri spoznavanju, varovan-
ju in zašèiti dedišèine fiziènim in prav-
nim osebam; sodelovanje z imetniki ozi-
roma organi, ki jo hranijo, 

− posojanje muzejskega gradiva za razsta-
vno dejavnost in posebne potrebe, 

− razvijanje zavesti o pomenu kulturne de-
dišèine, 

− redno in naèrtno sodelovanje z vzgojno-
izobraževalnimi organizacijami in skrb 
za popularizacijo svoje dejavnosti, 

− vodenje in vzdrževanje strokovne knjiž-
nice muzeja ter fototeke, hemeroteke, 
diateke, videoteke in audioteke s podro-
èja svoje dejavnosti 

− izdajanje, zamenjava in prodaja strokov-
nih publikacij gradiva iz svojih zbirk, 
katalogov in druge pisane in tiskane be-
sede, nosilcev zvoka ter ostalih izde l-
kov, povezanih z dejavnostjo muzeja, 

− izdajanje in prodaja replik in spomin-
kov, vezanih na dejavnost muzeja, 

− izdajanje prepisov dokumentov, potrdil 
na podlagi dokumentov ter dajanje stro-
kovnih mnenj, 

− opravljanje storitev s podroèja svoje de-
javnosti za potrebe fiziènih in pravnih 
oseb, 

− opravljanje drugih storitev, ki dopolnju-
jejo osnovno muzejsko dejavnost, 

− opravljanje drugih nalog v skladu z za-
konom; 

 
d)      prireditveno: 
− prirejanje, organiziranje in posredovanje 

kulturno-umetniških prireditev vseh vrst 
− organiziranje prodaje vstopnic in voden-

je blagajne  
− priprava letnih meseènih in tedenskih 

programov prireditev 
− dajanje prostorov v stalni ali obèasni na-

jem 
− sodelovanje, organiziranje in pomoè pri 

izvedbi drugih prireditev v lastnih in dru-
gih prostorih 

− obvešèanje, plakatiranje in distribucija 
propagandnega materiala 

− spremljanje in arhiviranje dogodkov, po-
vezanih s kulturnimi prireditvami v obèini 

− omogoèanje obiskov kulturnih prireditev 
izven obèine in v pomembnih kulturnih 
središèih  

− tehnièna in administrativna pomoè drugim 
enotam 

 
e)      založniško 

14. èlen 

Zavod se registrira za opravljanje naslednjih 
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavno-
sti: 

DE/22.11 Izdajanje knjig 
Sem spada: 
a. izdajanje knjig, brošur, prospektov in 

podobnih publikacij, tudi slovarjev in 
enciklopedij 

b. izdajanje atlasov, zemljevidov, naèrtov 
ipd.  

c. izdajanje notnih zapisov 
 

DE/22.13 Izdajanje revij in periodike 
Sem spada: 
a. izdajanje revij in periodike, ki izhaja 

manj kot štirikrat tedensko 
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DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvoè-
nega zapisa 
 

DE/22.15 Drugo založništvo 
Sem spada: 
a. izdajanje  

− fotografij, grafik in razglednic  
− plakatov, umetniških reprodukcij 
− drugih tiskanih predmetov 

 

G/52.48 Trgovina na drobno z umetniškimi 
izdelki 
Sem spada tudi: 
a. dejavnost prodajnih galerij 
 

K/70.20  Dajanje lastnih nepremiènin v najem  

K/71.40  Izposojanje drugih predmetov široke 
porabe  

K/73.20  Raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na podroèju družboslovja  

K/73.20  Raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na podroèju humanistike 

K/74.81  Fotografska dejavnost: izdelava foto-
grafij 

K/74.84  Prirejanje razstav, sejmov, kongre-
sov 

M/80.42   Drugo izobraževanje  

O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne 
prireditve  

Sem spada: 

a. dejavnost koncertnih in gledaliških dvoran 
in podobnih zmogljivosti 

b. dejavnost tonskih studijev 

c. dejavnost agencij za prodajo vstopnic  

d. posredovanje, organiziranje gledaliških, 
glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti 

e. posredovanje, organiziranje likovnih raz-
stav 

 

O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti 

O/92.51 Dejavnost knjižnic 

Sem spada: 

a. dejavnost knjižnic vseh vrst, èitalnic ipd., 
za javnost ali za posebne uporabnike, kot 
so študenti, znanstveniki, uslužbenci, èla-
ni 

− pripravljanje zbirk ne glede na to, 
ali so specializirane ali ne 

− izdelovanje katalogov 

− izposoja in hramba knjig, zemljevi-
dov, periodike, plošè, filmov, tra-
kov, umetniških del...  

− iskanje podatkov na zahtevo upora-
bnikov 

O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje  

 

O/92.52 Dejavnost muzejev 

Sem spada: 

a. delovanje muzejev vseh vrst  

b. delovanje umetnostnih galerij 

 

5. Teritorialni, strokovni in institucionalni 
okvir dejavnosti 

15. èlen 

Zavod opravlja dejavnost na obmoèju Mestne 
obèine Velenje. 
Organizacijske enote zavoda lahko na podlagi 
pogodb med drugimi obèinami kot naroèniki 
ter zavodom kot izvajalcem opravljajo svojo 
dejavnost tudi na obmoèju teh obèin.  
K pogodbam daje soglasje ustanovitelj.  

16. èlen 

Organizacijska enota knjižnica (v nadaljevan-
ju: knjižnica) opravlja matièno dejavnost za 
obmoèje, ki ga pokriva, s tem da  
razvija strokovnost in organiziranost knjižniè-
ne dejavnosti 
skrbi za strokovno izpopolnjevanje knjižnièar-
jev in drugih, ki skrbijo za knjižnièno gradivo, 
vodi evidenco knjižnic na svojem obmoèju.  

17. èlen 

Knjižnica je sestavni del knjižnièno-
informacijskega sistema in polnopravni èlan 
COBISS.  
Enotnost knjižnièno-informacijskega sistema 
zagotavljajo 
− enotna strokovna obdelava gradiva  
− enoten naèin zbiranja in obdelave infor-

macij in podatkov 
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− enotno vodenje katalogov in druge do-
kumentacije o gradivu 

− matièna dejavnost in 
− sodelovanje v medknjižnièni izposoji.  
Odnosi med knjižnico in uporabniki se uredijo 
s knjižniènim pravilnikom, ki ga sprejme svet 
zavoda. 

18. èlen 

Organizacijska enota muzej opravlja dejavnost 
varstva premiène kulturne dedišèine tudi za 
podroèje premogovništva Slovenije.  

19. èlen 

Posamezne enote so lahko poleg tega èlani in-
teresnih in strokovnih združenj.  

20. èlen 

Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s 
soglasjem ustanovitelja. 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge 
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je 
vpisana v sodni register. 
 

III. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

21. èlen 

Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v 
soglasju z ustanoviteljem.  
Drugi splošni akti zavoda so pravilniki, poslo-
vniki, organizacijski in drugi akti s katerimi se 
urejajo razmerja, pomembna za upravljanje in 
poslovanje zavoda. 

 

IV. ORGANI ZAVODA 

 

1. Direktor 

22. èlen 

Zavod zastopa in predstavlja direktor, ki opra-
vlja funkcijo poslovnega in programskega di-
rektorja. 

23. èlen 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na 
podlagi javnega razpisa v sredstvih javnega 

obvešèanja za dobo petih let po postopku in na 
naèin, doloèen z zakonom.  
Za direktorja je ista oseba lahko imenovana 
veèkrat. 

24. èlen  

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpol-
njuje splošne, z zakonom doloèene pogoje, in 
posebne pogoje, ki so: 
− najmanj visoka izobrazba družboslovne, 

humanistiène ali ekonomske smeri 
− najmanj pet let delovnih izkušenj na po-

dobnih delovnih mestih 
− poznavanje dejavnosti s podroèja dela 

zavoda 
− aktivno znanje vsaj enega svetovnega 

jezika  
− 5-letni program dela zavoda  

25. èlen 

Pristojnosti direktorja so: 
− organiziranje, vodenje in usklajevanje 

celotnega delovnega procesa zavoda in 
ekonomiènega poslovanja  

− pripravljanje planov in programov dela 
ter finanènega naèrta, ki se posreduje 
ustanovitelju v soglasje  

− poroèanje ustanovitelju o izvrševanju 
letnega programa dela in razvoja zavoda  

− skrb za namensko uporabo sredstev za-
voda 

− skrb za spremljanje porabe finanènih 
sredstev in njeno usklajevanje s prihodki 

− skrb za zakonitost dela zavoda  
− izvrševanje odloèitev in sklepov sveta 

zavoda in ustanovitelja  
− odloèanje o delovnih razmerjih v zavodu 
− sklepanje pogodb v zvezi s poslovanjem 

zavoda razen pogodb o nakupu in odtu-
jitvi tistih sredstev, za katere je potreben 
predhodni sklep ustanovitelja  

− zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti, 
ki jih ima zavod do drugih organizacij, 
skupnosti in organov 

− zagotavljanje obvešèenosti delavcev o 
zadevah, ki se nanašajo na delovanje za-
voda  
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− odloèanje in izrekanje disciplinskih 
ukrepov 

− sprejema akte iz svoje pristojnosti 
− pripravi akt o sistemizaciji delovnih 

mest in ga posreduje v sprejem svetu za-
voda  

− pripravlja druge splošne akte in jih pos-
reduje v sprejem svetu zavoda  

26. èlen 

Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v 
delovnem procesu pravico in dolžnost doloèati 
in odrejati delo in naloge posameznim dela v-
cem ali skupini delavcev za izvršitev doloèe-
nih zadev v skladu z doloèbami splošnih aktov 
zavoda. 

27. èlen 

Kolegij direktorja je operativno posvetovalno 
telo direktorja. Sestavljajo ga vodje organiza-
cijskih enot. 

28. èlen 

Direktor je za svoje delo odgovoren svetu za-
voda in ustanovitelju.  

29. èlen 

Direktor je lahko razrešen pred potekom èasa, 
za katerega je imenovan.  
Ustanovitelj razreši direktorja: 
− èe direktor sam zahteva razrešitev 
− èe nastopi kateri od razlogov, ko po 

predpisih iz delovnih razmerij preneha 
delovno razmerje po samem zakonu 

− èe direktor pri svojem delu ne ravna po 
predpisih in splošnih aktih zavoda ali 
neutemeljeno ne izvršuje sklepov orga-
nov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi 

− èe direktor s svojim nevestnim ali nep-
ravilnim delom povzroèi zavodu veèjo 
škodo ali èe zanemarja ali malomarno 
opravlja svoje dolžnosti, tako da nasta-
nejo hujše motnje pri opravljanju deja v-
nosti zavoda. 

Ustanovitelj mora pred sprejemom odloèitve o 
razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za raz-
rešitev in mu dati možnost, da se o njih izja s-
ni.  

30. èlen 

Zoper odloèitev o razrešitvi ima prizadeti pra-
vico zahtevati sodno varstvo, èe meni:  
− da je bil kršen za razrešitev doloèeni po-

stopek  
− da je kršitev lahko bistveno vplivala na 

odloèitev ali 
− da niso podani razlogi za razrešitev iz 

predhodnega èlena. 
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh 
po prejemu odloèitve o razrešitvi pri sodišèu, 
pristojnem za upravne spore. 
 

2. Svet zavoda 

31. èlen 

Zavod upravlja svet zavoda (v nadaljevanju: 
svet). 

Svet sestavlja 6 èlanov, od tega dva predstavnika 
ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih v za-
vodu in dva predstavnika uporabnikov oz. zain-
teresirane javnosti.  

Predstavnika ustanovitelja imenuje Svet Mestne 
obèine Velenje izmed delavcev obèinske uprave 
ali obèinskih organov ter obèanov iz naselij Me-
stne obèine Velenje.  

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresira-
ne javnosti imenujejo uporabniki storitev zavoda 
na skupnem sestanku zainteresiranih udeležen-
cev, ki ga sklièe ustanovitelj.  

Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni zavo-
da neposredno na tajnih volitvah po postopku, ki 
je doloèen v odloku. 

32. èlen 

Mandat èlanov sveta traja 5 let. Za èlana sveta je 
ista oseba lahko imenovana oz. izvoljena dvakrat 
zaporedoma.  

33. èlen 

Svet ima naslednje pristojnosti: 
− sprejema statut zavoda  
− sprejema temeljne okvire za delovanje 

zavoda 
− sprejema program dela, finanèni naèrt in 

zakljuèni raèun 
− sprejema akt o sistemizaciji delovnih 

mest in druge splošne akte zavoda  
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− daje ustanovitelju mnenje o predlogu za 
imenovanje direktorja zavoda  

− predlaga ustanovitelju spremembo ali 
razširitev dejavnosti 

− razpisuje volitve predstavnikov zaposle-
nih v svet zavoda  

− opravlja nadzor nad upravljanjem in po-
slovanjem zavoda  

− daje ustanovitelju in direktorju zavoda 
predloge in mnenja o posameznih vpra-
šanjih 

− sprejema program razreševanja presež-
nih delavcev 

− odloèa o varstvu pravic delavcev kot 
drugostopenjski organ 

− sprejema cenik storitev zavoda  
− odloèa kot drugostopenjski organ o pr i-

tožbah uporabnikov.  

34. èlen 

Svet veljavno razpravlja in odloèa na sejah. 
Seje sveta se sklicujejo po potrebi. 
Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi od-
sotnosti pa njegov namestnik, ki ju izmed sebe 
izvolijo èlani sveta. 
Predsednik sveta mora sklicati sejo, èe to zah-
teva direktor, ustanovitelj oz. njegova predsta-
vnika v svetu zavoda, predstavnika uporabni-
kov ali predstavnika zaposlenih. Èe predsed-
nik sveta odkloni sklic, sklièe sejo sveta direk-
tor zavoda. 

35. èlen 

Delovanje sveta se uredi s poslovnikom.  
 

3. Strokovni svet zavoda 

36. èlen 

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ in 
je sestavljen iz petih èlanov.  

37. èlen 

Predsednika in dva èlana strokovnega sveta 
imenuje svet zavoda po lastni izbiri med stro-
kovnjaki zavoda, dva zunanja strokovnjaka pa 
na predlog Kulturniške zbornice Slovenije. 

38. èlen 

Mandat èlanov strokovnega sveta traja pet let. 
Za èlana strokovnega sveta je ista oseba lahko 
imenovana dvakrat zaporedoma. 

39. èlen 

Pristojnosti strokovnega sveta so: 

obravnavanje vprašanj s podroèja strokovnega 
dela zavoda 

dajanje pobud, mnenj in predlogov za reševanje 
strokovnih vprašanj svetu zavoda in direktorju  

dajanje mnenja ustanovitelju glede predloga za 
imenovanje direktorja zavoda 

doloèanje strokovnih podlag za programe dela in 
razvoja zavoda 

 

V. ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

1.Notranja organizacija zavoda 

40. èlen 

Zavod sestavljajo organizacijske enote 

− galerija 

− knjižnica 

− muzej 

− prireditve 

Skupne funkcije zavoda opravlja Uprava.   
 

2. Vodje organizacijskih enot, pomoèniki 
direktorja, vodje oddelkov 

41. èlen 

Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje 
direktor s soglasjem sveta zavoda.  

42. èlen 

Pristojnosti vodij organizacijskih enot so: 

− organiziranje, vodenje in usklajevanje de-
lovnega procesa enote in ekonomiènosti 
poslovanja  

− priprava organizacijske sheme enote 

− spremljanje porabe finanènih sredstev 
enote 

− priprava delovnih in finanènih naèrtov 
enote 

− priprava poroèil o opravljenem delu enote 
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− reševanje pritožb uporabnikov na prvi 
stopnji 

− zastopanje enote v javnosti in skrb za 
stike s pogodbenimi partnerji (npr. zu-
nanje obèine)  

− skrb za stike znotraj dejavnosti in za sti-
ke s pristojnimi strokovnimi službami 
na ravni države (državna matièna služba 
ipd.). 

43. èlen 

 Èe je organizacijska enota sestavljena iz veè 
oddelkov in je v njej zaposlenih 25% zaposle-
nih v zavodu ali veè, lahko svet na predlog di-
rektorja vodjo takšne organizacijske enote 
imenuje za pomoènika direktorja za dejavnost, 
ki jo opravlja organizacijska enota. Postopek 
razrešitve pomoènika direktorja je enak posto-
pku za imenovanje. 

44. èlen 

Pomoènik direktorja ima naslednje stalne pris-
tojnosti: 
− organiziranje, vodenje in usklajevanje 

delovnega procesa enote in ekonomiè-
nosti poslovanja  

− priprava organizacijske sheme enote  
− usklajevanje dela oddelkov oz.služb 

enote  
− spremljanje porabe finanènih sredstev 

enote  
− priprava delovnih in finanènih naèrtov 

enote  
− priprava poroèil o opravljenem delu 

enote  
− reševanje pritožb uporabnikov na prvi 

instanci 
− zastopanje enote v javnosti, skrb za stike 

s pogodbenimi partnerji enote (npr. zu-
nanje obèine)  

− skrb za stike znotraj dejavnosti in za sti-
ke s pristojnimi strokovnimi službami 
na ravni države (državna matièna služba 
ipd.) 

− in zaèasno pristojnost, da zastopa direk-
torja v èasu njegove najavljene odsotno-
sti.  

 

45. èlen 

Kolegij enote je operativno posvetovalno telo 
vodje organizacijske enote oz. pomoènika di-
rektorja za dejavnost, ki jo opravlja organiza-
cijska enota. Sestavljajo ga vodje oddelkov.  

46. èlen 

Vodje oddelkov imenuje in razrešuje vodja or-
ganizacijske enote v soglasju z direktorjem. 
Vodja oddelka se lahko imenuje, ko so na od-
delku zaposleni vsaj trije delavci.  

47. èlen 

Pristojnosti vodij oddelkov so: 
− organizacija, vodenje in usklajevanje 

dela na oddelku 
− sodelovanje pri usklajevanju dela enote. 

 

3. Notranja organizacija organizacijskih 
enot 

48. èlen 

Posamezne organizacijske enote lahko sestav-
ljajo oddelki in službe: 
a. galerijo 

− oddelek - kustodiat za sodobno 
umetnost  

− služba za dokumentacijo in pedago-
ško dejavnost 

− služba za stike z javnostjo 

 

b        knjižnico 

− oddelek za odrasle  

− oddelek za mladino 

− oddelek za prezenèno izposojo 
(èitalnica, domoznanstvo) 

− služba za akcesijo in obdelavo gra-
diva 

c)       muzej 

•        oddelek kustodiatov 

− kustodiat za starejšo zgodovino 

− kustodiat za zgodovino 18. in 19. 
stoletja 

− kustodiat za zgodovino 20. stoletja 

− kustodiat za etnologijo 

− kustodiat za arheologijo  
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in 

•        oddelek služb 

− služba za stike z javnostjo 

− služba za dokumentacijo 

− depojska služba 

− tehnièno vzdrževalna služba 

 

d)       prireditve 

• oddelek za organiziranje prireditev in pro-
dajo vstopnic  

• tehniène službe 

48. èlen 

V primeru, da knjižnica pogodbeno opravlja de-
javnost na obmoèju zunaj velenjske obèine, 
predstavlja oddelek temeljni organizacijski okvir 
dejavnosti za obmoèje zunanje obèine.  

Poleg tega ima knjižnica lahko veè izposojeva-
lišè in potujoèih kolekcij. Odnosi med knjižnico 
kot lastnikom ter med zaèasnim upravljalcem oz. 
gostiteljem potujoèe kolekcije se uredijo s pogo-
dbo. 

 

VI. NADZOR 

49. èlen 

Nadzor nad delom zavoda opravlja ustanovi-
telj.  
 

VII. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE 

50. èlen 

Svet zavoda mora najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega statuta sprejeti sistemizacijo de-
lovnih mest in druge splošne akte zavoda s statu-
tom. 

51. èlen 

K statutu zavoda da soglasje ustanovitelj.  

Ta statut zaène veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem vestniku MO Velenje.  

 

V Velenju, dne  14. 12. 2000  

 
Predsednik sveta  
Kulturnega centra Ivan Napotnik Velenje  

Lado PLANKO, s.r. 
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OBÈINA ŠMARTNO  
OB PAKI 

 

Obèina Šmartno ob Paki - ŽUPAN 

Na podlagi 121. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/1-99) 

OBJAVLJAM 
naslednje akte Obèine  

Šmartno ob Paki 

1. Sklep o izbrisu nepremiènine v splošni 
rabi in odtujitvi nepremiènine v k.o. Gore-
nje 

2. Sklep o imenovanju èlana sveta javnega 
zavoda Lokalne turistiène organizacije Ša-
leški promocijski center  

3. Sklep o imenovanju predstavnikov obèine 
v svet javnega zavoda osnovna šola Br a-
tov Letonje ŠM./P. 

4. Sklep o povišanju cen vrtca 

5. Odlok  o spremembah in dopolnitvah od-
loka o nadomestilih plaèe oziroma izgub-
ljenega zaslužka in povraèilu stroškov ter 
plaèe funkcionarjem obèine Šmartno ob 
Paki 

6. Odlok o organizaciji in delovnem podroè-
ju obèinske uprave Obèine Šmartno ob 
Paki 

7. Odlok  o spremembah in dopolnitvah od-
loka o zazidalnem naèrtu Šmartno ob Pa-
ki-stanovanjska individualna gradnja 
(obmoèje urejanja S (4)7) 

8. Odlok  o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditvena obmoèja naselij ter obmoèje 
odprtega prostora Obèine Šmartno ob Paki 

9. Odlok  o proraèunu Obèine Šmartno ob 
Paki za leto 2001 

 
Številka: 062-11/01-2000 

Datum: 14.2.2001 

 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  

Obèina Šmartno ob Paki - SVET 

Na podlagi 51. èlena zakona o lokalni samoupravi Urad-
ni list RS, št. 72/93; 6/94 -odloèba US RS, 45/94 - odloè-
ba US RS 57/84, 14/95. 20/95- odloèba US RS, 63/96 - 
obvezna razlaga 9/96 - odloèba US RS , 44/96 - odloèba 
US RS , 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odloèba //96) odlo-
èba US RS in 74/98 in 16. èlena Statuta obèine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 4-1/99) je Obèinski 
svet Obèine Šmartno ob Paki na seji dne 11.12. 2000 
sprejel naslednji  

S K L E P 
o izbrisu nepremiènine v splošni rabi 

in odtujitvi nepremiènine v k.o.  
Gorenje 

1. 

Svet Obèine Šmartno ob Paki dovoljuje izbris 
nepremiènine v splošni rabi del parcele št. 
660/1 pot , v izmeri dolžine 50 m, k.o. Goren-
je in prenosu te nepremiènine v nov vložek, 
kjer se vpiše lastninska pravica v korist Obè i-
ne Šmartno ob Paki. 

2. 

Svet Obèine Šmartno ob Paki dovoljuje 
brezplaèni prenos nepremiènine , del parcele 
št. 660 /l pot, v izmeri dolžine 50 m, k.o. 
Gorenje, last obèine Šmartno ob Paki, v last 
Goliènik Valentina Šoštanj Aškerèeva 6, ker v 
naravi ne predstavlja poti.  

3. 

Sklep zaène veljati z dnem sprejema na svetu 
Obèine Šmartno ob Paki in se objavi v Urad-
nem vestniku MOV. 
 
Številka: 421-02/01 
Datum: 8/1 2001 
 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
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Svet obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 10. èlena Od-
loka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna turistièna 
organizacija Šaleški promocijski center Velenje (Uradni 
vestnik Mestne obèine Velenje št. 7/1999) in 16. èlena 
Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne 
obèine Velenje, št. 4/1-1999) na 15. seji, dne 12.2. 2001 
sprejel 

SKLEP  
o imenovanju èlana sveta javnega za-
voda Lokalne turistiène organizacije-

Šaleški promocijski center 

1. 

Za èlana sveta javnega zavoda Lokalna turisti-
èna organizacija Šaleški promocijski center 
Velenje, se imenuje Ina Knez, roj. 27.5.1976, 
stanujoèa Šmartno ob Paki 84, Šmartno ob Pa-
ki.  

2. 

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje. 
 

Številka: 333-03-1  
Datum: 12.2.2001 
 
Župan Obèine Šmartno bo Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
Svet Obèine Šmartno ob Paki je na osnovi 16. èlena Sta-
tuta Obèine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
4/1 - 1999) in 16. èlena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Osnovne šole bratov Letonje Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 16/96) na svoji 5 .seji dne 
12.2. 2001 sprejel naslednji  

SKLEP 
o imenovanju predstavnikov obèine v 

svet javnega zavoda osnovna šola   
Bratov Letonje ŠM./P. 

I.  

V svet zavoda Osnovne šole bratov Letonje 
Šmartno ob Paki se imenujejo: 

-        Erika Ažman, Šmartno ob Paki 123 a  
-        Marija Bubik, Šmartno ob Paki 56 
-        Franc Fužir, Paška vas 20 

II.  

Sklep zaène veljati z dnem sprejema in se ob-
javi v Uradnem vestniku Mestne obèine Vele-
nje. 
 
Številka: 64-5/2001-1  
Datum: 12. 2. 2001 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki  

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
 
Na podlagi 31. èlena Zakona o vrtcih (Ur. 1. RS, št. 
12/96, 44/00) in 16; èlena Statuta Obèine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4/1-99)je svet Obèine 
Šmartno ob Paki na svoji 15. seji dne 12.2. 2001 sprejel 
naslednji 

SK L E P  
o povišanju cen vrtca 

1. 

Cene programov, kijih obiskujejo otroci, 
vkljuèeni v programe Vrtca Šoštanj, se poviša-
jo za 15%. 

2. 

Ta sklep zaène veljati z dnem sprejetja in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne obèine Ve-
lenje, uporablja pa se od 1.2. 2001 dalje. 
 
Številka: 351-04-1 
Datum : 12. 2. 2001 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 



Uradni vestnik Mestne obèine Velenje 

Številka 11 — stran 19 URADNI VESTNIK MESTNE OBÈINE VELENJE 14. Februar 2001 

Svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi Zakona o 
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 
30/90, 18/91, 22/91, 4/93) in Statuta obèine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4-
1/2000) na svoji 15. seji, dne 12.2.2001 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o nadomestilih plaèe oziroma izgub-
ljenega zaslužka in povraèilu stroš-
kov ter plaèe funkcionarjem obèine 

Šmartno ob Paki 

1. èlen 

S tem odlokom se sprejemajo spremembe in 
dopolnitve odloka o nadomestilih plaèe oziro-
ma izgubljenega zaslužka in povraèilu stroš-
kov ter plaèe funkcionarjem Obèine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 11/95 in 
3/96). 

2. èlen 

9. èlen se spremeni tako, da se na novo glasi: 
Za èas, prebit na sejah sveta, pripada èlanom 
sveta, predsedniku NO sejnina v višini 
1.000,00 SIT neto za vsako polno uro x 2, 
predsedujoèemu sveta pa x 3.  

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. Uporab-
lja pa se od 1.1.2001 dalje. 
 
Številka: 333-03-1 
Datum: 12.2.2001 
 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan Rakun, s.r. 
 
 
 

 

Na podlagi 29. in 49. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 
10/98 in 74/98), 16. èlena Statuta obèine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4-1/99) in v skladu z ure-
dbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organiza-
cijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne 
uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98) je obèinski svet 
Obèine Šmartno ob Paki, na 15. seji dne 12.2.2001, na 
predlog župana sprejel 

ODLOK 
o organizaciji in delovnem podroèju 

obèinske uprave Obèine  
Šmartno ob Paki 

I. SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem odlokom se ustanovi obèinska uprava, 
doloèi organizacija m delovno podroèje ter 
urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem 
obèinske uprave obèine Šmartno ob Paki.  

2. èlen 

Obèinska uprava opravlja upravne, strokovne 
in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti 
obèine na delovnih podroèjih, ki so doloèeni s 
tem odlokom.  

3. èlen 

Pri opravljanju svojih nalog obèinska uprava 
sodeluje z obèinskimi upravami drugih obèin, 
nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, 
zavodi, podjetji, družbami in drugimi organi-
zacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter po-
datkov in obvestil ter preko skupnih delovnih 
teles. 

4. èlen 

Javnost dela obèinske uprave se zagotavlja z 
uradnimi sporoèili ter z dajanjem informacij 
sredstvom javnega obvešèanja, novinarskimi 
konferencami, z udeležbo na konferencah, 
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja 
s predstavniki sredstev javnega obvešèanja 
oziroma na drug ustrezen naèin, ki omogoèa 
javnosti, da se seznani z delom obèinske upra-
ve. 
Uradna sporoèila za javnost, informacije, ob-
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vestila, pojasnila in druge podatke v smislu 
prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom 
sredstev javnega obvešèanja župan m tajnik 
obèine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi 
drug delavec v obèinski upravi. 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PO-
DROÈJE OBÈINSKE UPRAVE 

5. èlen 

Za opravljanje nalog obèinske uprave se v Ob-
èini Šmartno ob Paki ustanovi enovit organ: 
OBÈINSKA UPRAVA OBÈINE ŠMARTNO 
OB PAKI, s sedežem v Šmartnem ob Paki 72 
(v nadaljnje m besedilu: obèinska uprava) 
Obèinska uprava zagotavlja: 
− strokovno, uèinkovito in racionalno iz-

vrševanje nalog obèinske uprave, 
− zakonito, pravoèasno in uèinkovito ures-

nièevanje pravic, interesov in obveznos-
ti strank in drugih udeležencev v posto-
pkih, 

− polno zaposlenost delavcev v obèinski 
upravi in 

− uèinkovito sodelovanje z drugimi organi 
in institucijami.  

6. èlen 

Obèinska uprava opravlja strokovne, upravne, 
organizacijsko-tehniène in administrativne na-
loge na podroèju: 
− splošnih zadev, 
− normativno pravnih zadev, 
− upravnih zadev, 
− javnih financ, 
− gospodarskih dejavnosti in kmetijstva , 
− družbenih dejavnosti, 
− varstva okolja m urejanja prostora, 
− gospodarskih javnih služb in infrastruk-

ture, 
− inšpekcijskega nadzorstva in obèinskega 

redarstva, 
− gospodarjenje s stavbnimi zemljišèi.  
Obèinska uprava opravlja tudi druge naloge iz 
pristojnosti obèine. 
 

7. èlen 

Na podroèju splošnih zadev opravlja obèinska 
uprava naslednje naloge: 
− opravlja strokovna, organizacijska, ad-

ministrativna in tehnièna opravila za po-
trebe župana, obèinskega sveta in njego-
vih delovnih teles, za èlane obèinskega 
sveta, nadzorni odbor ter druge obèinske 
organe; 

− kadrovske zadeve; 
− sprejem in odprava pošte ter arhiviranje 

za potrebe obèinskih organov; 
− gospodarjenje z zgradbo obèine in tehni-

èno opremo; 
− avtomatska obdelava podatkov za potre-

be organov obèine; 
− ki se nanašajo na civilno zašèito in reše-

vanje; 
− nudi strokovno pomoè vaškim skupnos-

tim pri njihovem delovanju in 
− druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v 

to podroèje. 

8. èlen 

Na podroèju normativno-pravnih zadev obèin-
ska uprava opravlja naslednje naloge: 
− priprava splošnih in drugih aktov ter 

mnenj in stališè, ki jih sprejemajo žu-
pan, obèinski   svet in drugi obèinski or-
gani; 

− sestavljanje pogodb, oceno sprejetih po-
godb m pravno spremljanje pogodb; 

− strokovno pravno pomoè pri izvajanju 
volilnih opravil; 

− pravno pomoè županu, obèinskemu sve-
tu in drugim obèinskim organom; 

− opravlja druge naloge, ki spadajo v to 
podroèje. 

9. èlen 

Na podroèju upravnih zadev obèinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
− vodi upravni postopek in izdaja odloèbe 

v teh postopkih na I. stopnji; 
− vodi evidenco o upravnih stvareh; 
− sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vo-

dijo drugi pristojni organi; 
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− opravlja druge naloge s podroèja uprav-
nih zadev.  

10. èlen 

Na podroèju javnih financ obèinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
− pripravlja proraèun in skrbi za njegovo 

izvrševanje v skladu s predpisi, ki ureja-
jo to podroèje; 

− pripravlja finanèna poroèila in zakljuèni 
raèun proraèuna; 

− zagotavlja strokovno pomoè obèinskim 
organom pri sprejemanju in izvrševanju 
obèinskih splošnih in drugih aktov s po-
droèja javnih financ; 

− opravlja finanèno-knjigovodska in druga 
strokovna opravila za proraèun, 

− spremlja, analizira in oblikuje cene iz 
pristojnosti obèine in daje mnenje k ob-
likovanju cen iz koncesijskih razmerij; 

− spremlja in analizira davke iz obèinske 
pristojnosti in v skladu z zakonom prip-
ravlja strokovne podlage za njihovo 
uvedbo oz. usklajevanje; 

− pripravlja premoženjsko bilanco obèine; 
− opravlja druge naloge, ki spadajo v to 

podroèje. 

11. èlen 

Na podroèju gospodarstva obèinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
− pripravlja strategijo razvoja obèine ter 

programske usmeritve in programe   raz-
voja posameznih dejavnosti s podroèja 
gospodarstva; 

− izvaja strokovne naloge za obèino in 
njene organe, kadar je obèina ustanovi-
telj ali soustanovitelj javnega podjetja 
ali zavoda na podroèju gospodarskih ja-
vnih služb, 

− spremlja in analizira gospodarska giban-
ja v obèini; 

− opravlja druge naloge s tega podroèja. 

12. èlen 

Na podroèju družbenih dejavnosti obèinska 
uprava opravlja naslednje  naloge: 
− pripravlja razvojne usmeritve in razvoj-

ne programe na razliènih podroèjih dru-
žbenih dejavnosti;  

− skrbi za realizacijo programov v skladu 
s proraèunom, koordinira delovanje raz-
liènih subjektov na podroèjih družbenih 
dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem 
programov; 

− pripravlja in izvaja programe javnih del;  
− opravlja druge naloge, ki sodijo v pod-

roèje družbenih dejavnosti.  

13. èlen 

Na podroèju urejanja prostora obèinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
− pripravlja programska izhodišèa za spre-

jemanje prostorskih aktov in pripravlja 
smernice za izdelavo prostorskih izved-
benih aktov; 

− izdaja soglasja k lokacijski dokumenta-
ciji 

− pripravlja prostorske akte obèine; 
− vodi evidenco posegov v prostor in ana-

lizira stanje posegov v prostor; 
− nudi strokovno pomoè pravnim in fiziè-

nim osebam pri urejanju prostora; 
− opravlja druge naloge, ki spadajo v to 

podroèje. 

14. èlen 

Na podroèju varstva okolja obèinska uprava 
opravlja naslednje naloge: 
− pripravlja programe varstva okolja, ope-

rativne programe in študije ranljivosti 
okolja za obmoèje obèine; 

− pripravlja sanacijske programe za odpra-
vo posledic in virov obremenitve okolja 
in skrbi za njihovo izvedbo; 

− opravlja druge upravne naloge varstva 
okolja,  ki jih doloèajo posebni predpisi 
s podroèja varstva okolja; 

− opravlja druge naloge, ki spadajo v to 
podroèje. 

15. èlen 

Na podroèju gospodarskih javnih služb in in-
frastrukture obèinska uprava opravlja nasle d-
nje naloge: 
− pripravlja strokovne podlage za ustano-
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vitev in organizacijo gospodarskih ja v-
nih služb; 

− izdeluje programe razvoja gospodarskih 
javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje 
in izvaja nadzor nad njihovim izvaja n-
jem; 

− pripravlja projekte in investicijske pro-
grame in opravlja nadzor nad investic i-
jami; 

− gospodarjenja s stavbnimi zemljišèi, 
− vzdrževanja obèinskih cest, zimske služ-

be ter urejanja in vzdrževanja parkirišè, 
− urejanja zelenih površin, 
− vzdrževanja m urejanja pokopališè, 
− urejanja javnih tržnic, 
− urejanja in vzdrževanja mest za plakati-

ranje in oglaševanje  
− opravlja druge naloge po nalogu župana. 

16. èlen 

Obèinska uprava opravlja naloge obèinske inš-
pekcije. Obèinska inšpekcija opravlja nadzor 
nad izvajanjem obèinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi obèina ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti. 

17. èlen 

Obèinska uprava opravlja naloge obèinskega 
redarstva. 
Na tem podroèju obèinska uprava opravlja 
nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cest-
nega prometa in nadzor nad izvajanjem obèin-
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ob-
èina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.  

18. èlen 

Naloge in pooblastila obèinske uprave oziroma 
delavcev obèinske uprave na podroèju obèinske 
inšpekcije in obèinskega redarstva se doloèijo s 
posebnim odlokom. 

III. NAÈIN DELA, POOBLASTILA IN 
ODGOVORNOSTI DELAVCEV 

19. èlen 

Predstojnik obèinske uprave je župan, ki pred-
stavlja in zastopa obèino ter nadzoruje, usmerja 
ter daje navodila za vodenje obèinske uprave.  

20. èlen 

Obèinsko upravo neposredno vodi tajnik obè i-
ne, ki ga imenuje in razrešuje župan.  
Tajnik obèine: 
− neposredno vodi obèinsko upravo, orga-

nizira in koordinira delo delavcev v ob-
èinski upravi in jim nudi strokovno po-
moè, razporeja delo med delavce v ob-
èinski upravi in skrbi za delovno disci-
plino; 

− opravlja najzahtevnejše naloge obèinske 
uprave in vodi ter sodeluje v najzahtev-
nejših projektnih skupinah v obèini; 

− skrbi za zakonito, uèinkovito in smotrno 
opravljanje nalog obèinske uprave; 

− opravlja druge naloge po nalogu župana. 
Tajnik obèine lahko izdaja odloèbe in druge 
akte, ki se nanašajo na uresnièevanje pravic, 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega raz-
merja delavcev obèinske uprave, èe ga župan 
za to pooblasti.  
Tajnik obèine je za svoje delo odgovoren žu-
panu.  
Tajnik obèine mora imeti najmanj višjo stro-
kovno izobrazbo.  

21. èlen 

Razvrstitev in število delovnih mest v obèin-
ski upravi ter razvrstitev nalog iz posamezne-
ga delovnega podroèja obèinske uprave, ki jih 
opravlja posamezen delavec, se doloèi s pra-
vilnikom o sistemizaciji delovnih mest v ob-
èinski upravi, ki ga izda župan.  

22. èlen 

Posamezno nalogo obèinske uprave, ki je do-
loèena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v 
katerega delovno podroèje spada naloga po 
pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziro-
ma po svoji naravi.  
Èe je naloga takšna, da po svoji naravi ne spa-
da v delovno podroèje nobenega od delavcev 
obèinske uprave, jo opravi delavec, ki ga dolo-
èi tajnik obèine. 

23. èlen 

Delavci obèinske uprave opravljajo naloge, 
doloèene z zakoni in drugimi predpisi, statu-
tom obèine in pravilnikom o sistemizaciji de-
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lovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog 
doloèajo zakoni m drugi predpisi ter po navo-
dilih tajnika obèine. Za svoje delo so odgovor-
ni tajniku obèine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.  

24. èlen 

V obèinski upravi se lahko kot posvetovalno 
telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava po-
membnejša vprašanja z delovnega podroèja 
obèinske uprave. Zupan doloèi sestavo kolegi-
ja glede na obravnavano problematiko. 
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti 
pa tajnik obèine. Kolegij se sklicuje po potre-
bi.  

25. èlen 

Za naloge v obèinski upravi, ki zahtevajo so-
delovanje veè delavcev oziroma sodelovanje 
razliènih strok in stopenj znanja, lahko župan 
ustanovi delovne skupine in druge oblike so-
delovanja. 
S sklepom o ustanovitvi župan doloèi sestavo 
delovne skupine, vodjo delovne skupine ter 
rok za izvedbo naloge. 

26. èlen 

Za naloge, ki zahtevajo posebno prouèevanje 
ali posebno strokovnost m jih delavci obèinske 
uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan 
na predlog tajnika ustanovi delovno ali projek-
tno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi 
izvajalci nalog.  
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se 
doloèi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, 
sredstva in drugi pogoji za njeno delo.  

27. èlen 

Obèina Šmartno ob Paki sodeluje z drugimi 
obèinami, ki lahko opravljajo posamezne nalo-
ge skupno ter v ta namen združujejo sredstva 
in oblikujejo organe za opravljanje skupnih 
zadev.  

IV. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈ-
BE 

28. èlen 

Župan Obèine Šmartno ob Paki v roku enega 
meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravil-

nik o sistemizaciji delovnih mest v obèinski 
upravi Obèine Šmartno ob Paki., kije podlaga 
za razporeditev delavcev na ustrezna delovna 
mesta. 

29. èlen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha velja-
ti Odlok o organizaciji in delovnem podroèju 
obèinske uprave obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV št. 11/1995). 

30. èlen  

Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem vestniku MOV. 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
 

Obèinski svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 39. 
èlena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na 
podlagi 16. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4-I/99) na 15. 
seji dne 12.02.2001 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o zazidalnem naèrtu Šmartno ob  
Paki - stanovanjska individualna 
gradnja (obmoèje urejanja S(4)7) 

1. èlen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve Odloka o zazidalnem naèrtu Šmart-
no ob Paki  - stanovanjska individualna grad-
nja (obmoèje urejanja S(4)7), št. 350-18/79-1 
z datumom 30.06.1986, ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku obèine Velenje, št. 7/86 (v 
nadaljevanju besedila: osnovni odlok o ZN). 

2. èlen 

Spremembe in dopolnitve Odloka o zazida l-
nem naèrtu Šmartno ob Paki  - stanovanjska 
individualna gradnja se nanašajo na: 
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− mejo in velikost ureditvenega obmoèja 
ZN, 

− število predvidenih objektov, 
− pogoje za oblikovanje predvidenih obje-

ktov, 
− pogoje za obstojeèe objekte, 
− doloèitev novih internih dovozov, 
− etapnost izvajanja ZN. 

3. èlen 

Dopolni se 1. èlen osnovnega odloka o ZN ta-
ko, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
"Sestavni del odloka je tudi elaborat: Spre-
membe in dopolnitve ZN za obmoèje urejanja 
S(4)7, ki ga je izdelalo podjetje URBANA Ko-
èar in Koèar d.n.o. Velenje, pod št. proj. 
307/00 z datumom September 2000." 

4. èlen 

V celoti se spremeni 2. èlen osnovnega odloka 
o ZN in se glasi: 
"Opis meje ureditvenega obmoèja zazidalnega 
naèrta je podan v nasprotni smeri gibanja ur i-
nega kazalca. Meja ureditvenega obmoèja po-
teka od zaèetne toèke, ki je pri stanovanjskem 
objektu Šmartno ob Paki 74 (parc. št. 212/1 k.
o.) po obstojeèem jarku JZ od obèinske poti 
preko parcel št. 147/2, 147/3, 722/3, 196/2. 
Približno na sredini SV roba parc. št. 196/2 se 
meja obrne proti SV, preèka obèinsko pot in 
poteka ob JV robovih parcel št. 271, 190/4, 
190/1, 190/3 in 258. Nato poteka meja ob robu 
obèinske poti parc. št. 753/3 in preko parc. št. 
358/3, kjer se obrne proti SZ. Od tu poteka ob 
SV robu parc. št. 350/2 in 350/1. Na višinski 
toèki 330 m n.m.v. se meja obrne proti JZ in 
vzporedno s plastnico te n.m.v. preèka parc. 
št. 350/1, 353, 354, 191/1, se nadaljuje ob me-
jah parcel 193, 337/1, 208, 336/4, 336/3, 334/6 
do obèinske poti v Mali vrh oziroma parc. št. 
749/10. Meja nato preèka obèinsko pot, se 
obrne proti JZ ter poteka ob SZ robu poti ozi-
roma parc. št. 749/10 do zaèetne toèke opisa 
meje. Vse parcele so v k.o. Šmartno ob Paki.  
Ureditveno obmoèje ZN znotraj opisane me je 
meri 5,24ha." 

5. èlen 

Spremeni in dopolni se 3. èlen osnovnega od-
loka o ZN: 

a. V prvem stavku se spremeni št. predvi-
denih novih objektov iz 38 na 34.  

b. V drugem stavku se doda del besedila 
tako, da se glasi: " Zasnova razmestitve 
objektov in infrastrukture za normalno 
uporabo zemljišèa je podana v grafiènih 
prilogah IZN Šmartno ob Paki   ter v 
elaboratu iz 3. èlena tega odloka in je 
pri gradnji obvezna." 

6. èlen 

V 5. èlenu osnovnega odloka o ZN se iz pre-
gledne tabele èrtajo v fazi gradnje B predvide-
ne gradbene parcele št. 1, 2, 3 in 4 na sedanjih 
parcelah 332/3, 332/1, 217, 216/1 in 216/7 k.o 
Šmartno ob Paki.  

7. èlen 

Besedilo 6. èlena osnovnega odloka o ZN se v 
celoti spremeni in se nadomesti z novim bese-
dilom, ki se glasi: 
 
"Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov 
je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 
tloris:  11m x 9m ali 12m x 10m 
 
etažnost: na strmejših legah: delno vkopana 
klet + pritlièje + izkorišèeno podstrešje  
         na ravninskih legah: pritliè je + etaža  
 
višinske kote : strmejša lega:    ravninska lega:
         klet:             - 2,60                    - 
         pritlièje:      +- 0,00               +- 0,00 
         etaža:                -                     + 2,80 
         izk. podst.:   + 2,80                    -      
         sleme:          + 7,60                + 8,80 
 
streha : simetrièna dvokapnica, smer slemena 
kot je doloèena v IZN iz 1. èlena Odloka o 
ZN, naklon strešin 35O do 40O, kritina v temno 
rjavih tonih 
 
garaža : mora biti v sklopu osnovnega tlorisa 
objekta, uvozi v garaže so obvezni kot jih do-
loèata IZN iz 1. èlena Odloka o ZN in elaborat 
iz 3. èlena tega odloka." 
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8. èlen 

Besedilo 7. èlena osnovnega odloka o ZN se v 
celoti spremeni in se nadomesti z novim bese-
dilom, ki se glasi: 
"Za obstojeèe objekte veljajo naslednji pogoji 
urejanja: 
a) Za obstojeèe objekte, ki so zgrajeni z 

ustreznimi dovoljenji, velja možnost na-
domestne gradnje, dozidave, nadzidave 
ter sprememba namembnosti v stano-
vanjsko funkcijo, pri tem pa je potrebno 
upoštevati: 

− da je nadomestni objekt zgrajen v celoti 
na mestu objekta, ki se nadomešèa; 

− da so za novozgrajene objekte in dozida-
ve zagotovljeni najmanjši odmiki 4m od 
objektov do parcelnih mej; odmiki novih 
objektov in naprav se doloèajo tako, da 
se odmik meri od zunanjega roba zida 
objekta s pogojem, da napušè pri more-
bitno predvideni izvedbi strehe ne prese-
ga 80cm; 

− da novozgrajeni objekti ali dozidave po 
višinskem gabaritu ne presegajo višin-
skih gabaritov sosednjih obstojeèih ob-
jektov oziroma višinskih gabaritov, ki 
so predpisani za predvidene objekte z 
zap. št. 5 do 38; 

− da se z dozidavo ne preseže 40% zazida-
nosti parcele; 

− dovoljene so izboljšave dovozov do ob-
stojeèih objektov s prikljuèevanjem do-
vozov na obstojeèe interne napajalne ce-
ste. 

b) Pri obstojeèih objektih je dovoljeno pos-
tavljati pomožne objekte (garaže, vrtne 
ute, zimske vrtove, pergole, ipd.) ob 
upoštevanju pogojev, ki so navedeni v 
alineji a) tega èlena. 

 
Doloèila tega èlena ne veljajo za parcele, ki so 
navedene v 5. èlenu osnovnega odloka o ZN." 

9. èlen 

Besedilo 9. èlena osnovnega odloka se v celoti 
spremeni in se glasi: 
 
"Za predvidene objekte so dovoljene naslednje 
tolerance: 

Tolerance pri tlorisnih gabaritih objektov so 
do +- 2,0m ob upoštevanju zazidalne zasnove 
objektov ter zahtevanih odmikov najmanj 4m 
od parcelne meje. 
Toleranca pri višinskih gabaritih je +- 0,30m 
ob upoštevanju pogojev za pr ikljuèevanje na 
kanalizacijo." 

10. èlen 

V drugem odstavku 10. èlena osnovnega odlo-
ka se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: 
"Zapolnitve obstojeèe pozidave v predelu C 
niso vezane na predhodno ureditve cestnega 
omrežja, vezane pa so na izgradnjo druge ko-
munalne infrastrukture." 

11. èlen 

Za posege v prostor po tem odloku je potrebno 
izdelati strokovne podlage za izdelavo lokacij-
skega dovoljenje ter predložiti mnenje Obèine 
Šmartno ob Paki o usklajenosti strokovnih 
podlag z doloèili tega odloka. 

12. èlen 

Spremembe ZN oziroma elaborat iz 3. èlena 
tega odloka je na vpogled na upravi Obèine 
Šmartno ob Paki in Upravni enoti Velenje.  

13. èlen 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pris-
tojne državne in obèinske inšpekcijske službe. 

14. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Št.:  350-04/06AP 
Dne: 12.02.2001                                         
           
           
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.                                      
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Obèinski svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 39. 
èlena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na 
podlagi 16. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4-I/99) na 15. 
seji dne 12.02.2001 sprejel 

ODLOK 
o prostorskih ureditvenih pogojih za 

ureditvena obmoèja naselij ter 
obmoèje odprtega prostora Obèine 

Šmartno ob Paki 

I. UVODNE DOLOÈBE 

1. èlen 

Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za 
ureditvena obmoèja naselij ter obmoèje odpr-
tega prostora obèine Šmartno ob Paki, ki jih je 
izdelalo podjetje URBANA Koèar in Koèar d.
n.o. Velenje pod št. projekta 208/00 z datu-
mom April 2000, in ki so sestavni del tega od-
loka. 

2. èlen 

Prostorski ureditveni pogoji za ureditvena ob-
moèja naselij ter obmoèje odprtega prostora 
obèine Šmartno ob Paki doloèajo: 
− meje in funkcije obmoèja urejanja, 
− merila in pogoje  za posege v prostor, 
− merila in pogoje glede oblikovanja no-

vogradenj in drugih posegov v prostor, 
− merila za doloèanje parcel in funkcio-

nalnih zemljišè, 
− merila in pogoje za komunalno urejanje 

stavbnih zemljišè, 
− merila in pogoje za posege v zavarovana 

in varstvena obmoèja, 
− merila in pogoje za varovanje naravnih 

vrednot in kulturne dedišèine, 
− merila in pogoje za varovanje in izbolj-

šanje okolja, 
− pogoje pri urejanju prostora za obrambo 

in zašèito.  
 

3. èlen 

Prostorski ureditveni pogoji za ureditvena ob-
moèja naselij ter obmoèje odprtega prostora 
obèine Šmartno ob Paki so podlaga za pripra-
vo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju 
za pridobitev lokacijskega dovoljenja oziroma 
za izdajo odloèbe o dovolitvi priglašenih del 
za posege v prostor. Sestavni del lokacijske 
dokumentacije je tudi izjava Obèine Šmartno 
ob Paki, da je lokacijska dokumentacija izde-
lana skladno s pogoji tega odloka. 

4. èlen 

Za posamièen poseg ali veè posegov v prostor 
lahko Obèina Šmartno ob Paki zahteva izdela-
vo strokovnih podlag za poseg v prostor 
(podrobna analiza prostorskih pogojev) kot 
osnovo za izdelavo lokacijske dokumentacije, 
v kolikor je to potrebno za: 
− ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo 

investitor povzroèil z novo dejavnostjo, 
− ugotovitev morebitnih sprememb sploš-

nih pogojev, ki bodo nastale skozi daljše 
obdobje, 

− zagotovitev enakih možnosti uporabni-
kom glede razreševanja njihovih pros-
torskih potreb ter ob upoštevanju racio-
nalne rabe prostora, 

− zagotovitev enotnega oblikovanja širše-
ga obmoèja. 

 
Strokovne podlage se praviloma izdelajo za 
celotno obmoèje urejanja oziroma njegovo 
enoto, kjer je predviden poseg. Izjemoma je 
lahko obmoèje obravnave v strokovnih podla-
gah manjše, za kar je potrebno predhodno pr i-
dobiti soglasje Obèine Šmartno ob Paki.  

 

II. MEJE IN FUNKCIJE OBMOÈJA 
UREJANJA  

5. èlen 

Odprt prostor obèine Šmartno ob Paki, ki ga 
urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestav-
ljajo naslednja obmoèja: 
a/1     obmoèja za poselitev - ureditvena obmo-
èja naselij; 
a/2     obmoèja za poselitev - opredeljena stav-
bna zemljišèa z oznako u izven ureditvenih 
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obmoèij naselij; 
b/1     kmetijska obmoèja, kjer je prevladujoèa (pretežna) namembnost kmetijska dajavnost: 

- najboljša kmetijska zemljišèa z oznako K11-zap. št. 
- druga kmetijska zemljišèa z oznako K2; 

b/2     gozdna obmoèja z oznako G, kjer je prevladujoèa namembnost gozdarstvo; 
c/       obmoèja vodotokov; 
è/       obmoèja prometnih površin ter obmoèja komunalne in energetske infrastrukture. 

6. èlen 

Za vsa obmoèja so s tem odlokom doloèene prevladujoèe (pretežne) namembnosti - funkcije objek-
tov in površin, ki jih je dovoljeno razvijati znotraj obmoèij. Doloèene so prevladujoèe namembnosti 
ter tiste, ki jih je dovoljeno dodatno razvijati v posameznem obmoèju s tem, da ima doloèena pre-
vladujoèa namembnost v obmoèju prednost oziroma se morajo dodatno dovoljene namembnosti 
prevladujoèi podrejati. 

7. èlen 

Za ureditvena obmoèja naselij so doloèena posamezna obmoèja urejanja, znotraj le - teh pa so lahko 
doloèena še morfološke enote (v nadaljevanju besedila: enote). Obmoèje urejanja in njihove enote 
so z urbanistiènimi karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo obmoèja urejanja.  
Obmoèje urejanja in njihove enote so delovni pripomoèek, na osnovi katerega so opredeljene pre-
vladujoèe namembnosti ter merila in pogoji za posege v prostor v posameznih ureditvenih obmoè-
jih.  
Oznaka namembnosti po obmoèjih urejanja in njihovih enotah je naslednja: 
________________________________________________________________________________
_____________________namembnost                                                                          oznaka : 
                                                                              po obmoèjih urejanja       po morfoloških enotah:  
                                                                                                                     A (prostostojeèe)   B      
                                                           (strnjeno)  
________________________________________________________________________________
_____________________ 
individualna stanovanjska gradnja                                 S                                      1A              1B 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
veèstanovanjska (blokovna) gradnja                              S                                      2A              2B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
centralne dejavnosti naselja (oskrbno - storitvene)                            C                           3A               
          3B 

........................................................................................................................................................................

.................................... 
mešane dejavnosti (stanovanja in centralne dejavnosti) C                                     4A              4B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
obrtne in obrtno storitvene dejavnosti                           O                                     6A              - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
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proizvodne dejavnosti                                           P                                    7A              7B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
športne in rekreacijske površine, parkovne površine       ŠR                                 5A               5B 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
dejavnosti za potrebe turistiènih dejavnosti                    TD                                 -                  - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
kmetijska dejavnost                                                        K                                   -                  - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
poèitniški objekti                                                            V                                   -                  - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------prometne, servisne dejavnosti                    -                   
                    9A                        - 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
posebne dejavnosti                                                E, T, M                                    10A             - 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
komunalni koridorji, obmoèja                                -                                              11A             - 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
dedišèina (kulturna, naravna)                                -                                              12A             - 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
druga varovana obmoèja                                        D                                             -                  - 
________________________________________________________________________________
_____________________ 

8. èlen 

Gradnja objektov in naprav in drugih posegov v prostor se v obèini Šmartno ob Paki usmerja pred-
nostno v opredeljena ureditvena obmoèja naselij, ki so opredeljena v a/1 odstavku 5. èlena tega od-
loka. Pri doloèanju namembnosti gradenj in drugih posegov v prostor ureditvenih obmoèij naselij je 
potrebno upoštevati namembnos ti, ki so doloèene za posamezna ureditvena obmoèja: 
ureditveno obmoèje naselja: evid. št., ime  
..................................................................                               
          obmoèje urejanja:                                        namembnost:          
          oznaka        ime                                           prevladujoèa (pretežna)           dovoljena dodatna  
...........................................................................................................................................................
..............................................… 

1        Gorenje:     
          S (1) 1        Gorenje zahod (proti Tajni)               S                                    O, ŠR, TD, K 
..............................................................................................................................................            
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          S (1) 2         Gorenje - Ogradnik                                                                   S  O, ŠR, TD, K, V
          ..............................................................................................................................................
          ................................................         C (1) 1        Gorenje - vas                  C       S, O, ŠR, TD 
          ...............................................................................................................................................
          ............................................. 
          O (1) 1        Gorenje - Polak                                O                                     - 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          P (1) 1         Gorenje - Keramika                                                                   P       ŠR 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................E (1) 1        Gorenje - kamnolom tufa         E (pridobivanje mi
          neralnih surovin)                      - 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................… 

2        Gavce:         
          S (2) 3a        Gavce                                                S                                      C, O, ŠR, TD, K    
          ................................................................................................................................................
          ............................................... 
          S (2) 3b       Gavce - zahod                                  S                                      O, ŠR, TD, K, V 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

3        Paška vas: 
          S (3) 4         Paška vas                                           S                                      C, O, ŠR, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

4        Šmartno ob Paki: 
          S (4) 5/1      Šmartno ob Paki - severozahod         S, C                                 O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          ............................................... 
          S (4) 5/2      Šmartno ob Paki - vzhod                  S, C                                 O, TD 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (4) 6         Šmartno ob Paki - Mali vrh              S                                      C, O, TD, K, V 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (4) 8a        Šmartno ob Paki - Slatina                  S                                      O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (4) 8b       Šmartno ob Paki - Vrtaèe                  S                                      C, K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          C (4) 2        Šmartno ob Paki - šolsko rekreac. obm.                                     ŠR    TD 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
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          C (4) 3 del  Šmartno ob Paki - jedro naselja          C, S                                O, TD  
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          C (4) 4        Šmartno ob Paki - ob obvoznici        C                                    O 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          C (4) 5        Šmartno ob Paki  - BÈ                                                             C       O 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          P (4) 2        Šmartno ob Paki - Era Vino               P                                    C, O 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          M (4) 1       Šmartno ob Paki - Tomašk                 M                                   S, C, O, TD 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          T (4) 1        železniška proga s postajo                  T (transp. skladišène dejavnosti)        O 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          D (4) 1        Stari grad - gozd                                 D (varovalni gozd,         - 
                                                                                        gozd s pos. pomenom, spomenik)   
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          D (4) 2        Vrtaèe - gozd                                      D (gozd s pos. pom., spomenik)         -   
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          D (4) 3        obvodni prostor ob reki Paki              D (obvodni prostor)       - 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          D (4) 4        Slatina - gozd                                     D (gozd s pos. pom.)      - 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

5        Mali vrh: 
          S (5) 9        Mali vrh                                              S, V                               C, O, TD, K 
          .............................................................................................. .................................................
          .......................................................... 

6        Veliki vrh: 
          S (6) 11      Veliki vrh                                                                                 S, V   C, O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

7        Podgora:  
          S (7) 10a     Podgora - Gomile                                S, K                               - 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (7) 10b    Podgora                                              S, K                               O, TD, V 
          ...............................................................................................................................................
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          S (7) 10c     Podgora - jug                                    S, K                                 - 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          P (7) 3         Podgora DR                                      P (skladišèa - državne rezerve)         K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          E (7) 2b       ob kamnolomu Podgora - sever         E, S                                 K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          E (7) 2c        ob kamnolomu Podgora - jug            E, S                                 K 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

8        Reèica ob Paki: 
          S (8) 12a     Reèica - sever                                   S                                      C, O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (8) 12b     Reèica - jug                                                                               S       C, O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (8) 14       Reèica - Foršt                                   S                                      C, O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          V (8) 1a        Reèica - Gmajna Roje                                                                V, S  C, O, TD, K 
          ................................................................................................................................................
          ............................................... 
          V (8) 1b      Reèica - Gmajna                                V, S                                 C, O, TD, K 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

9        Slatina:  
          S (9) 13a     Slatina - Tabor                                   S                                      C, O, TD, K, V 
          ............................................................................................................................................…
                   ................................................ 
          S (9) 13b     Slatina                                               S                                      C, O, TD, K, V 
          ...............................................................................................................................................
          ................................................ 
          S (9) 13c     Slatina - Kumer - Lovšek                  S                                      C, O, TD, K, V 
          ...............................................................................................................................................
          .......................................................... 

9. èlen 

Meje obèine Šmartno ob Paki oziroma njenega odprtega prostora s posameznimi obmoèji urejanja 
ter njihovimi enotami so prikazane na grafiènih prilogah št. 4, 5 in 6 v merilu 1:5000, v projektu iz 
1. èlena tega odloka. 
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10. èlen 

Ti prostorski ureditveni pogoji ne veljajo za 
obmoèja urejanja: 
a) S (4) 7: enota 1A/10, ki se ureja z Odlo-

kom o zazidalnem naèrtu Šmartno ob 
Paki - stanovanjska individualna grad-
nja / ZUV, št. proj. 444/IZN / - Uradni 
vestnik Obèine Velenje št. 7/86.  

b) C (4) 3 - del: enoti 4B/1 in 4B/2, ki se 
urejata z Odlokom o Zazidalnem naèrtu 
Šmartno ob Paki - center /ZUV, št. proj. 
P-369 IZN/ - Uradni vestnik Obèine Ve-
lenje, št. 4/84.  

c) ÈN (7) 1, ki se ureja z Odlokom o loka-
cijskem naèrtu za èistilno napravo v ob-
èini Šmartno ob Paki /Urbana d.n.o. Ve-
lenje, št. proj. 223/99/ - Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 2/2000.  

d) E (7) 2a, ki se ureja z Odlokom o uredit-
venem naèrtu kamnoloma Podgora, del 
obmoèja urejanja E 7/2 /ZUV, št. proj. 
786/89-UNP/ - Uradni vestnik obèine 
Velenje, št. 17/92.   

 

III.    MERILA IN POGOJI ZA POSEGE 
V PROSTOR 
 

a/0     Splošni pogoji za posege v obmoèjih 
za poselitev 

11. èlen 

Dovoljena je gradnja objektov, naprav in dru-
gih posegov v prostor, ki so pomembni za raz-
voj Obèine Šmartno ob Paki: cestno omrežje 
in naprave, komunalno omrežje in naprave, 
omrežje zvez, omrežje in objekti za prenos 
elektriène energije, javna razsvetljava, športni 
objekti in ureditve, otroška igrišèa, ureditev 
parkirišè za avtobuse in tovornjake, objekti, ki 
služijo kmetijskim gospodarskim dejavnostim, 
gozdni objekti, lovske koèe na gozdnih površi-
nah, melioracije in regulacije vodotokov, pre-
preèevanje in sanacije plazov, postavitev spo-
minskih in sakralnih obeležij.  

12. èlen 

Novogradnje so dovoljene znotraj obmoèij 
urejanja posameznih ureditvenih obmoèij na-
selij, ki so opredeljena v a/1 odstavku 5. èlena 

in v 8. èlenu tega odloka, razen èe ni s tem od-
lokom doloèeno drugaèe, ter znotraj opredelje-
nih stavbnih zemljišèih (u), ki so opredeljena 
v a/2 odstavku 5. èlena tega odloka. 
Namembnost novogradnje mora biti skladna s 
pretežno, oziroma z dovoljeno dodatno na-
membnostjo, ki je za obmoèje njene lokacije 
doloèena v èlenih 5 do 8 tega odloka za posa-
mezna obmoèja urejanja. 

13. èlen 

Obstojeèe objekte in naprave, ki so zgrajeni z 
ustreznimi dovoljenji, je dovoljeno dozidati, 
nadzidati ter jim spremeniti namembnost pod 
enakimi pogoji, ki veljajo za novogradnje, v 
kolikor to ni v nasprotju z ostalimi doloèili 
tega odloka. Dovoljena so tekoèa vzdrževalna 
dela in notranje adaptacije, v kolikor s tem 
odlokom ni doloèeno drugaèe. 
 
Spremembe namembnosti obstoje èih objektov 
in naprav so dovoljene takrat, ko je nova 
namembnost skladna s pretežno, oziroma z 
dovoljeno dodatno namembnostjo obmoèja 
urejanja, v katerem se nahaja objekt, oziroma 
takrat, kadar nova namembnost ne vpliva 
motilno na bivalne in delovne pogoje ter druge 
znaèilnosti prostora.  

14. èlen 

Z nadomestno gradnjo se nadomešèa obstojeè 
dotrajan objekt. Za odloèitev o nadomestni 
gradnji ni odloèilno stanje vpisano v katastru 
(stavbišèe), temveè je gradnja nadomestnih 
objektov dovoljena le takrat, ko je po ogledu 
stanja na terenu ugotovljeno, da objekt še 
obstaja. Namembnost nadomestnega objekta 
se ne sme spremeniti oziroma mora ostati 
enaka namembnosti obstoje èega objekta, ki se 
nadomešèa. 
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, 
èe je objekt dotrajan in funkcionalno 
nespremenjen ali površinsko nezadosten in èe 
zanj še ni bila izkorišèena možnost gradnje 
nadomestnega objekta.   
 
Gradnja nadomestnih objektov je praviloma 
dovoljena po predhodni odstranitvi 
obstojeèega objekta, ki se nadomešèa, na isti 
lokaciji.  
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Zaèasna ohranitev obstojeèega stanovanjskega 
objekta, ki se nadomešèa, je izjemoma 
dovoljena le, èe investitor za èas gradnje 
nadomestnega objekta nima drugega bivališèa, 
v kolikor gre za gradnjo nadomestne 
stanovanjske hiše. Zaèasna ohranitev 
obstojeèega hleva za živino, ki se nadomešèa, 
je izjemoma dovoljena le, èe investitor za èas 
gradnje nadomestnega hleva nima drugega 
prostora za ustrezno namestitev živine. 
 
Investitor mora obstoje èi objekt, ki ga z 
gradnjo nadomešèa, pa je zanj dovoljena 
zaèasna ohranitev, odstraniti najpozneje v 
roku enega leta po izdaji uporabnega 
dovoljenja oziroma po prièetku uporabe 
novega objekta. 
 
V primerih, da je za obstoje èi objekt dovoljena 
zaèasna ohranitev, je gradnja nadomestnega 
objekta dovoljena le v okviru opredeljenega 
stavbnega zemljišèa (u) ali funkcionalnega 
zemljišèa obstoje èega objekta, èe se ta nahaja 
v ureditvenem obmoèju naselja. Nadomestni 
objekt sme biti oddaljen najveè 3m od 
obstojeèega objekta, ki se nadomešèa, oziroma 
morajo biti zagotovljeni odmiki od parcelnih 
mej ter sosednjih objektov, kot jih doloèa ta 
odlok.  

15. èlen 

Dovoljena je gradnja pomožnih objektov, ki 
predstavljajo  funkcionalno dopolnitev 
obstoje è ih  s t anovan j sk ih  oz i roma 
gospodarskih poslopij (garaže, drvarnice, 
vrtne ute, shrambe, pergole, nadstreški, 
vetrolovi, cisterne za plin za hišno oskrbo, 
ipd.) ter ostalih pomožnih objektov, ki so 
namenjeni splošni javni rabi (nadstrešnice, 
kolesarnice, oprema javnih površin, reklamne 
in informacijske table) v kolikor to ni v 
nasprotji z ostalimi doloèili tega odloka. Pri 
novogradnjah se garaže in drugi pomožni 
objekti praviloma uredijo v sklopu objekta.  

16. èlen 

V primeru, da se na terenu ugotovi obstoj ob-
jekta ali naprave, za katerega pa v kartografski 
dokumentaciji, ki je sestavni del Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoroènega plana obèine Velenje za ob-
dobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 

1990 ter družbenega plana obèine Velenje za 
obdobje od leta 1986 - 1990  za obmoèje obè i-
ne Šmartno ob Paki - dopolnjen 1997, 1997/1 
in 1997/2 (Uradni vestnik Mestne obèine Ve-
lenje, št. 7/98, 10/99 in 8/00) oziroma v grafi-
ènih prilogah k projektu iz 1. èlena tega odlo-
ka, ni opredeljeno stavbno zemljišèe u, so za 
objekt dovoljeni posegi, ki so opredeljeni v 
13. in 14. èlenu tega odloka. 
Doloèila zgornjega odstavka se lahko uporabi-
jo le v primeru, da sta objekt ali naprava zgra-
jena z ustreznim dovoljenjem ali da sta zgraje-
na pred letom 1967 ter po predhodnem sogla s-
ju Obèine Šmartno ob Paki, ki bo na osnovi 
dokumentacije za objekt ali napravo pri izved-
bi naslednjega postopka sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin planskih aktov zago-
tovila vris stavbnega zemljišèa za objekt ali 
napravo v smislu ažuriranja kartografske do-
kumentacije z dejanskim stanjem.  
 

a/1     Pogoji za posege v prostor po 
posameznih ureditvenih obmoèjih naselij 

17. èlen 

Ureditvena obmoèja naselij, njihova obmoèja 
urejanja in enote, ki se urejajo s tem odlokom, 
so naslednja: 
1.        Ureditveno obmoèje naselja Gorenje s 
          šestimi obmoèji urejanja:  
          S (1) 1 - enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 
          1A/4 in 11A/1; 
          S (1) 2 - enote 1A/10, 1A/11 in 1A/12; 
          C (1) 1 - enote 1A/5, 1A/6 in 3A/1; 
          P (1) 1 - enote 1A/7, 1A/8, 1A/9, 7A/1, 
          7B/1 in 7B/2; 
          O (1) 1 - brez enot; 
          E (1) 1 - brez enot. 
2.        Ureditveno obmoèje naselja Gavce z 
          dvema obmoèjema urejanja:  
          S (2) 3a - enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 
          1A/5, 1A/6 in 11A/1; 
          S (2) 3b - enoti     1A/7 in 1A/8.  
3.       Ureditveno obmoèje naselja Paška vas z 
          enim obmoèjem urejanja:  
          S (3) 4 - enoti       1A/1 in 3A/1.  
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4.       Ureditveno obmoèje naselja Šmartno ob 
          Paki s šestnajstimi obmoèji urejanja:  

S (4) 5/1 - enoti 4A/5 in 4A/6; 
S (4) 5/2 - enoti 4A/2 in 4A/9; 
S (4) 6 - enote 1A/12, 1A/13, 1A/14, 
1A/15, 1A/16 in 1A/17; 
S (4) 8a - enoti 1A/18 in 1A/19; 
S (4) 8b - enota 12A/1; 
C (4) 2 - brez enot; 
C (4) 3 del - enote 4A/1, 4A/3, 4A/4, 
4A/7 in 10B/1; 
C (4) 4 - enota 4A/8; 
C (4) 5 - enota 4A/10; 
P (4) 2 - enoti 7B/1 in 7B/2; 
M (4) 1 - enote 1A/20, 1A/21 in 10A/2; 
T (4) 1 - enoti 10A/1 in 1B/1; 
D (4) 1 - brez enot; 
D (4) 2 - brez enot; 
D (4) 3 - enota 11A/1; 
D (4) 4 - brez enot. 

5.       Ureditveno obmoèje naselja Mali vrh z 
          enim obmoèjem urejanja:  

S (5) 9 - brez enot. 
6.       Ureditveno obmoèje naselja Veliki vrh z 
          enim obmoèjem urejanja:  

S (6) 11 - brez enot. 
7.       Ureditveno obmoèje naselja Podgora s 
          šestimi obmoèji urejanja: 

S (7) 10a - brez enot, 
S (7) 10b - brez enot, 
S (7) 10c - enoti 10A/6 in 11A/1, 
P (7) 3 - enoti 1A/1 in 10A/3, 
E (7) 2b - enoti 10A/4 in 10A/5, 
E (7) 2c - brez enot. 

8.       Ureditveno obmoèje naselja Reèica ob 
          Paki s petimi obmoèji urejanja: 

S (8) 12a - enota 1A/1, 
S (8) 12b - enoti 1A/2 in 1A/3, 
S (8) 14 - brez enot, 
V (8) 1a - brez enot, 
V (8) 1b - brez enot. 
 

 

9.      Ureditveno obmoèje naselja Slatina s 
         tremi obmoèji urejanja: 

S (9) 13a - brez enot 
S (9) 13b - brez enot, 
S (9) 13c - brez enot. 

18. èlen 

Znotraj ureditvenih obmoèij naselij oziroma 
njihovih obmoèij urejanja in enot so dovoljeni 
naslednji posegi v prostor: 
 
a) Novogradnja individualnih stanovanj-

skih objektov kot zapolnitev v obmoèjih 
urejanja oziroma v enotah:  
1. Gorenje:  S (1) 1 v enotah 1A/1 in 
                    1A/4; S (1) 2 v enotah    
                    1A/10 in 1A/11; 
                    C (1) 1 v enotah A/5 in  
                    1A/6; 
2.  Gavce:   S (2) 3a v enotah 1A/1,  
                    1A/2, 1A/3, 1A/5 in 1A/6;  
                    S (2) 3b v enotah 1A/7 in 
                    1A/8; 
3. Paška vas: S (3) 4 v enoti 1A/1; 
4. Šmartno ob Paki:       S (4) 5/1 v enoti 
                                        4A/6; S (4) 5/2 
                                        v celoti;  
                                        S (4) 6 v enotah 
                                        1A/12,1A/13,  
                                        1A/15 in1A/17; 
                                        S(4) 8a v celoti; 
                                        S (4) 8b v enoti 
                                        12A/1; M (4) 1 
                                        v enotah 1A/20 
                                        in 1A/21; 
5. Mali vrh:           S (5) 9 v celoti;  
6. Veliki vrh:        S (6) 11 v celoti; 
7. Podgora:           S (7) 10b v celoti; 
8. Reèica ob Paki: S (8) 12a , S (8) 12b, S 
                              (8)14, V (8) 1a in V 
                              (8) 1b, vse v celoti; 
9. Slatina:             S (9) 13a , S (9) 13b in 
                              S (9) 13c , vse v celo-
                              ti.  
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b) Novogradnja individualnih stanovanjskih objektov na osnovi predhodno izdelanih strokovnih 
podlag iz 4. èlena tega odloka: 

          1. Gorenje:                      S (1) 1 v enoti 1A/2; S (1) 2 v enoti 1A/12; 
          2.  Gavce:                        S (2) 3a v enoti 1A/4; 
          3. Šmartno ob Paki:        S (4) 6 v enotah1A/14 in 1A/16.  
 
c) Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija  obstojeèih stanovanjskih objektov v enotah:  
          1. Gorenje:                      S (1) 1 v enotah 1A/1 in 1A/4; S (1) 2 v celoti; 
                                                 C (1) 1 v enotah A/5 in 1A/6; 
          2.  Gavce:                        S (2) 3a v vseh enotah razen v enoti 11A/1; S (2) 3b v celoti; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:        v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih C (4) 2, T (4) 1, D (4) 1, 
                                                 D (4) 2, D (4) 3 in D (4) 4  
          5. Mali vrh:                     S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                  S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                     S (7) 10b v celoti; S (7) 10c v celoti; P (7) 3 v enoti 1A/1; 
                                                 E (7) 2b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:           S (8) 12a, S (8) 12b, S (8)14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celo  ti;  
          9. Slatina:                        S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
è)       Nadomestna gradnja stanovanjs kih objektov pod pogoji za nadomestno gradnjo: 
          1. Gorenje:                      v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih P (1) 1, O (1) 1 in E (1) 1; 

          2.  Gavce:                        v obeh obmoèjih urejanja razen v obmoèju S (2) 3a v enoti 11A/1; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:        v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih C (4) 2, T (4) 1, D (4) 1, 
                                                 D (4) 2, D (4) 3 in D (4) 4;   
          5. Mali vrh:                     S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                  S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                      S (7) 10b v celoti; S (7) 10c v celoti; P (7) 3 v enoti 1A/1; 
                                                 E (7) 2b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:           S (8) 12a, S (8) 12b, S(8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                        S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
d) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcija objektov za cen-

tralne (oskrbne in storitvene) dejavnosti, po predhodnem soglasju obèine Šmartno ob Paki:  
          1. Gorenje:                      C (1) 1, v enotah: 1A/5, 1A/6 in 3A/1; 
          2.  Gavce:                        S (2) 3a v enoti 1A/1; 
          3.Paška vas:                   S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:        S (4) 5/1 v celoti; S (4) 5/2 v celoti; 
                                                 S (4) 6 v enotah 1A/12, 1A/13, 1A/15 in 1A/17; v enotah 1A/14 in  
                                                 1A/16 le na osnovi predhodno izdelanih strok. podlag iz 4. èlena tega 
                                                 odloka; 
                                                 S (4) 8a v celoti; S (4) 8b v celoti; C (4) 3 del v celoti; C (4) 4 v ce-
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                                                loti; 
                                                P (4) 2 v celoti; M (4) 1 v enotah 1A/20 in 1A/21; T (4) 1 v enoti    
                                                1B/1;  
                                                C (4) 5 (prednostno na menjeno izgradnji bencinskega servisa) v ce-
                                                loti. 
          5. Mali vrh:                    S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                 S (6) 11 v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:          S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                      S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c, vse v celoti.  
 
e) Novogradnja in nadomestna gradnja, prizidave, nadzidave in rekonstrukcije obstojeèih obje k-

tov obrtno storitvenih dejavnosti, obrtno - stanovanjskih objektov in spremljajoèih objektov 
za obrtno storitveno dejavnost, po predhodnem soglasju obèine Šmartno ob Paki: 

          1. Gorenje:                     S (1) 1 v enoti 1A/1; S (1) 2 v enotah 1A/10 in 1A/12; 
                                                C (1) 1 v enoti 1A/6; O (1) 1 v celoti; 
          2.  Gavce:                      S (2) 3a v enotah 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/5 in 1A/6; v enoti 1A/4 le na  
                                                osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag iz 4. èlena tega odlo-
                                                ka; 
                                                S (2) 3b v enotah 1A/7 in 1A/8; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:       S (4) 5/1 v celoti; S (4) 5/2 v celoti; 
                                                S (4) 6 v enotah 1A/12, 1A/13, 1A/15 in 1A/17; v enotah 1A/14 in  
                                                1A/16, na osnovi predhodno izdelanih strok. podlag iz 4. èlena tega 
                                                odloka; 
                                                S (4) 8a v celoti; S (4) 8b v celoti; C (4) 3 del v celoti; C (4) 4 v ce-
                                                loti; 
                                                P (4) 2 v celoti; M (4) 1 v enotah 1A/20 in 1A/21; T (4) 1 v enoti    
                                                1B/1.  
          5. Mali vrh:                    S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                 S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                    S (7) 10b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:          S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                      S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
f) Novogradnja, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstojeèih objektov za proizvodne deja-

vnosti: 
          1. Gorenje:                     P (1) 1 v enoti 7B/1; v enoti 7B/2 le na osnovi predhodno izdelanih 
                                                strokovnih podlag iz 4. èlena tega odloka; O (1) 1 v celoti; 
          2. Šmartno ob Paki:       P (4) 2 v enoti 7B/1; v enoti 7B/2 le na osnovi predhodno izdelanih
                                                strokovnih podlag iz 4. èlena tega odloka; 
 
g) Novogradnja, prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstojeèih objektov za skladišène deja v-

nosti:  
          1. Podgora:                    P (7) 3 v enoti 10A/3.  
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h) Ureditve športno rekreacijskih površin manjših obsegov, na osnovi predhodno izdelanih stro-
kovnih podlag iz 4. èlena tega odloka ter po predhodnem soglasju obèine Šmartno ob Paki in 
ob upoštevanju drugih doloèil tega odloka:  

          1. Gorenje:                      v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih O (1) 1 in E (1) 1; 
          2.  Gavce:                        v obeh obmoèjih urejanja raze n v enoti 11A/1; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 celoti; 
          5. Mali vrh:                     S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                  S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                      S (7) 10b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:           S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                        S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
i) Dozidava, nadzidava in rekonstrukcije obstojeèih stanovanjskih in gospodarskih objektov za 

potrebe turistiène dejavnosti ter ureditve dela stanovanjskih prostorov za turistièno dejavnost 
(kmeèki turizem, turistiène sobe, gostinski in spremljajoèi prostori), ob upoštevanju drugih 
pogojev tega odloka ter po predhodnem soglasju obèine Šmartno ob Paki: 

          1. Gorenje:                      v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih O (1) 1, P (1) 1 in E (1)1; 
          2. Gavce:                         v obeh obmoèjih urejanja razen v enoti 11A/1; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 celoti; 
          4. Šmartno ob Paki:        S (4) 5/1 v celoti; S (4) 5/2 v celoti; S (4) 6 v celoti; S (4) 8a v celo-
                                                 ti;  
                                                 C(4)2 v celoti; C (4) 3 del v celoti; M (4) 1 v enotah 1A/20 in 1A/21; 
          5. Mali vrh:                     S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                  S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                      S (7) 10b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:           S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                        S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
j) Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, 

silosi, gnojišèa, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne lope, kleti in podobno) v obmoèjih ure-
janja: 

          1. Gorenje:                      S (1) 1 v celoti; S (1) 2 v celoti; 
          2.  Gavce:                        S (2) 3a v enotah 1A/1, 1A/2 in 1A/6; S (2) 3b v enoti 1A/7; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:        S (4) 5/1 v enoti 4A/5; S (4) 6 v vseh enotah razen 1A/12; 
                                                 S (4) 8a v celoti; S (4) 8b v celoti; M (4) 1 v enotah 1A/20 in 1A/21;  
          5. Mali vrh:                     S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                  S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                      S (7) 10b v celoti; S (7) 10c v celoti; P (7) 3 v enoti 1A/1;  
                                                 E (7) 2b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:           S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                        S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
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k) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, vrtne ute, pergole, zimski vrt in podobno) kot 
samostojni objekti ali kot prizidki k obstojeèim objektom: 

          1. Gorenje:                     v vseh obmoèjih urejanja razen v obmoèjih C(1)1, O(1)1, P(1)1in E
                                                (1)1; 
          2. Gavce:                       v obeh obmoèjih urejanja razen v enoti 11A/1; 
          3. Paška vas:                  S (3) 4 v enoti 1A/1; 
          4. Šmartno ob Paki:       S (4) 5/1 v celoti; S (4) 5/2 v celoti; S (4) 6 v celoti; S (4) 8a v celo-
                                                ti;  
                                                S (4) 8b v enoti 12A/1; M (4) 1 v enotah 1A/20 in 1A/21; 
          5. Mali vrh:                    S (5) 9 v celoti;  
          6. Veliki vrh:                 S (6) 11 v celoti; 
          7. Podgora:                    S (7) 10b v celoti; S (7) 10c v celoti; P (7) 3 v enoti 1A/1; 
                                                E (7) 2b v celoti; 
          8. Reèica ob Paki:          S (8) 12a, S (8) 12b, S (8) 14, V (8) 1a in V (8) 1b, vse v celoti; 
          9. Slatina:                      S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
 
l) Postavitev manjših plinskih rezervoarjev za potrebe ogrevanja objektov je dovoljena v vseh 

ureditvenih obmoèjih naselij razen: 
− v ureditvenem obmoèju 1. Gorenje v obmoèju urejanja E(1)1, 
− v ureditvenem obmoèju 2. Gavce v enoti 11A/1, 
− v ureditvenem obmoèju 4. Šmartno ob Paki v obmoèjih urejanja C(4)2, T(4)1, D(4)1, D

(492, D(4)3 in D(4)4.  
 
m) Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in služnostne dejavnosti, po predhodnem 

soglasju obèine Šmartno ob Paki: 
          1. Gorenje:                     S (1) 1 v v enoti 1A/1; C (1) 1 v enoti 1A/6; P (1) 1 v enoti 7A/1; 
                                                P (1) 1 v celoti vendar le kioski za potrebe proizvodnih da javnosti; 
          2. Šmartno ob Paki:       S (4) 5/1 v enoti 4A/6; S (4) 5/2 v enoti 4A/2; C (4) 3 del v enoti    
                                                4A/7; 
          3. Reèica ob Paki:          S (8) 12a v celoti.  
 
n) Gradnja poèitniških objektov: 
          1. Gorenje:                     S (1) 2 v celoti;  
          2. Gavce:                       S (2) 3b v celoti; 
          3. Šmartno ob Paki:       S (4) 6 v enotah 1A/13, 1A/14, 1A/15; v enoti 1A/16 na osnovi  
                                                predhodno izdelanih strok. podlag iz 4. èlena tega odloka; 
          4. Mali vrh:                    S (5) 9 v celoti;  
          5. Veliki vrh:                 S (6) 11 v celoti; 
          6. Podgora:                    S (7) 10b v celoti; 
          7. Reèica ob Paki:          V (8) 1a in V (8) 1b, obe v celoti; 
          8. Slatina:                      S (9) 13a, S (9) 13b in S (9) 13c , vse v celoti.  
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19. èlen 

Znotraj ureditvenih obmoèij naselij oziroma 
njihovih obmoèij urejanja in enot je pri pose-
gih v prostor potrebno upoštevati še naslednje 
pogoje: 
 
1.       v ureditvenem obmoèju naselja Gorenje:  
• S (1) 1: enota 11A/1 je v prouèevanju 

kot rezervat obvozne ceste. Novogradnje 
niso dovoljene. Na obstoje èih objektih 
so dovoljena samo nujna vzdr ževalna 
dela in postavitve zaèasnih objektov pri 
kmetijah ter adaptacije, s katerimi se 
bistveno ne spreminjajo zunanjost, 
zmogljivost in namen obstojeèih 
objektov.  

• P (1) 1: 
− v enotah 1A/7, 1A/8 in 1A/9 no-

vogradnje niso dopustne. Na ob-
stojeèih objektih so dovoljena sa-
mo nujna vzdrževalna dela in 
adaptacije s katerimi se bistveno 
ne spreminja zunanjost, zmoglji-
vost in namen obstojeèih obje k-
tov. Dovoljena je sprememba na-
membnosti v proizvodne funkcije 
obmoèja urejanja P (1) 1.  

− v enotah 7B/1, 7A/1 in 7A/8, ki 
vedutno obvladujejo cerkev, je 
potrebno pridobiti pogoje ali so-
glasje pristojne službe za varstvo 
kulturne dedišèine na predložen 
idejni projekt objekta; 

• E (1) 1: Za obmoèje urejanja E (1) 1 je 
zahtevana je izdelava prostorskega izve-
dbenega naèrta (ureditveni naèrt). Do 
izdelave prostorskega izvedbenega naèr-
ta novogradnje samostojnih objektov 
niso dovoljene. Možne so dozidave k 
obstojeèim objektom in postavitev obje-
ktov in proizvodnih naprav zaèasnega 
znaèaja, ki so potrebni za nemoteno pro-
izvodnjo.   

 
2.        v ureditvenem obmoèju naselja Gavce:  
• S (2) 3a : obmoèje z oznako 11A/1 je va-

rovalni koridor za nizkotlaèni plinovod. 
Novogradnja ni dovoljena. 

 
3.        v ureditvenem obmoèju naselja Paška 
          vas: 

• S (3) 4:  
− V obmoèju z oznako 3A/1 so dovoljeni 

posegi za normalno funkcioniranje ga-
silske dejavnosti, ob upoštevanju drugih 
pogojev iz tega odloka. 

− Za ohranitev morfološke homogenosti 
vaškega jedra je pri izdelavi lokacijske 
dokumentacije potrebno še posebej upo-
števati: 
− lokacijo objekta glede na funkcijo 

in razmestitev obstoje è ih 
objektov, 

− položaj in velikost objekta glede 
na razmerja obstoje èe zazidave, 

− gradbeno linijo in merila 
obstojeèe zazidave. 

 
4.        v ureditvenem obmoèju naselja Šmartno 
          ob Paki: 
• S (4) 8b: v enoti 12A/1 so vsi posegi v 

prostor dovoljeni le po predhodnem so-
glasju pristojne službe za varstvo kultur-
ne dedišèine; 

• C (4) 4: zahtevana je izdelava prostor-
skega izvedbenega naèrta (zazidalni na-
èrt). Do izdelave prostorskega izvedbe-
nega naèrta novogradnje samostojnih 
objektov niso dovoljene. 

• M (4) 1: enota 10A/2 je v prouèevanju 
kot rezervat za nadomestno pokopališèe 
za naselje Šmartno ob Paki. Na obstoje-
èih objektih so dovoljena samo vzdrže-
valna dela ter adaptacije, s katerimi se 
ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost in 
namen obstojeèih objektov.  

• T (4) 1: je infrastrukturni koridor žele z-
niške proge. Novogradnja ni dovoljena. 
Za vse druge posege v tem obmoèju je 
potrebno predhodno soglasje upravljalca 
železniške proge. 

• D (4) 1: je gozd s posebnim pomenom. 
Novogradnje niso dovoljene. Na osnovi 
predhodno izdelanih strokovnih podlag 
iz 4. èlena tega odloka so dovoljene ure-
ditve za potrebe rekreacije in prezentaci-
je kulturnega spomenika – gradu Paken-
štanj. Pri varovanju gozda okrog gradu 
Pakenštanj je potrebno upoštevati dolo-
èila Odloka o razglasitvi gozdov s pose-
bnim pomenom (Uradni vestnik obèine 
Velenje, št. 2/85). Posegi v obmoèju se 
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smejo izvajati le v sodelovanju s pristoj-
no službo za varstvo naravne in kulturne 
dedišèine ter po predhodnem soglasju 
Zavoda za gozdove Slovenije, Obmoène 
enote Nazarje . 

• D (4) 2 in D (4) 4: sta gozdova s poseb-
nim pomenom. Novogradnje niso dovol-
jene. Posegi v obmoèjih se smejo izvaja-
ti le v sodelovanju ter po predhodnem 
soglasju Zavoda za gozdove Slovenije, 
Obmoène enote Nazarje. 

• D (4) 3: je obvodni prostor ter infrastru-
kturni koridor. Novogradnja ni dovolje-
na. Posegi v obmoèju se smejo izvajati 
le v sodelovanju ter po predhodnih po-
gojih skrbnika vodotoka Pake. 

 
7.        v ureditvenem obmoèju naselja Podgo-
          ra: 
• S (7) 10a : je v ožjem in širšem pasu var-

stva vodnih virov. V ožjem varstvenem 
pasu novogradnja samostojnih objektov 
ni dovoljena, razen objektov, ki služijo 
vodovodu. V širšem varstvenem pasu 
vodnih virov so mogoèi posegi v prostor 
le po predhodnih pogojih, ki jih predpiše 
upravljalec ali skrbnik vodnih virov v 
obèini.  

• E (7) 2b in E (7) 2c : sta mejna prostora 
ob ureditvenem obmoèju kamnoloma 
Podgora. Novogradnja ter drugi posegi v 
prostor niso dovoljeni razen v enotah 
10A/4 in 10A/5, za kateri so opredeljeni 
dovoljeni posegi v prejšnjih èlenih tega 
odloka.  

 
8.        v ureditvenem obmoèju naselja Reèica 
          ob Paki: 
• Vsi gradbeni posegi v ureditvenem 

obmoèju naselja se morajo izvajati pod 
pogoji, ki jih predpiše upravljalec 
oziroma skrbnik vodnih virov v obèini.  

• V obmoèjih urejanja, ki so opredeljena 
kot obmoèja kulturne dedišèine, je za 
vsak poseg v prostor potrebno 
predhodno pridobiti smernic e in pogoje 
službe za varstvo naravne dedišèine. 

 
 
 

a/2    Pogoji za posege v prostor na 
         obmoèjih opredeljenih stavbnih     
         zemljišè izven ureditvenih              
         obmoèij naselij - zemljišèa z           
         oznako u. 

20. èlen 

Na obmoèjih opredeljenih stavbnih zemljišè 
(u), izven ureditvenih obmoèij naselij, so 
dovoljeni vsi posegi v prostor, ki so 
opredeljeni v 11. do 16. èlenu tega odloka, 
poleg teh pa, ob upoštevanju vseh drugih 
doloèil tega odloka, še naslednji posegi: 
a) novogradnja individualnih stanovanjskih 

objektov kot zapolnitev; 
b) prizidava, nadzidava in rekonstrukcija 

obstojeèih stanovanjskih objektov; 
c) nadomestna gradnja stanovanjskih obje-

ktov pod pogoji za nadomestno gradnjo; 
d) novogradnja in nadomestna gradnja, pr i-

zidave, nadzidave in rekonstrukcija ob-
jektov za centralne (oskrbne in storitve-
ne) dejavnosti, po predhodnem soglasju 
obèine Šmartno ob Paki;  

e) novogradnja in nadomestna gradnja, pr i-
zidave, nadzidave in rekonstrukcije ob-
stojeèih objektov obrtno storitvenih de-
javnosti, obrtno - stanovanjskih obje k-
tov in spremljajoèih objektov za obrtno 
storitveno dejavnost, po predhodnem 
soglasju obèine Šmartno ob Paki; 

f) ureditve športno rekreacijskih površin 
manjših obsegov, na osnovi predhodno 
izdelanih strokovnih podlag iz 4. èlena 
tega odloka ter po predhodnem soglasju 
obèine Šmartno ob Paki;  

g) dozidava, nadzidava in rekonstrukcije 
obstojeèih stanovanjskih in gospodar-
skih objektov za potrebe turistiène deja-
vnosti ter ureditve dela stanovanjskih 
prostorov za turistièno dejavnost 
(kmeèki turizem, turistiène sobe, gostin-
ski in spremljajoèi prostori), po predho-
dnem soglasju obèine Šmartno ob Paki; 

h) novogradnja, dozidava, nadzidava ali 
rekonstrukcija objektov za potrebe kme-
tijstva (hlevi, silosi, gnojišèa, gnojne ja-
me, kozolci, skednji, strojne lope, kleti 
in podobno); 

i) gradnja pomožnih objektov (garaže, dr-
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varnice, vrtne ute, pergole, zimski vrt in 
podobno) kot samostojni objekti ali kot 
prizidki k obstojeèim objektom; 

j) postavitev ma njših plinskih rezervoarjev 
za potrebe ogrevanja objektov.  

 

b/1     Pogoji za posege v prostor na 
          obmoèjih kmetijskih zemljišè - 
          zemljišèa z oznako K11-zap.št. in K2 

21. èlen 

Obmoèja kmetijskih zemljišè se urejajo z do-
loèili zakona o kmetijskih zemljišèih, pravilo-
ma na podlagi agrokarte, pri tem pa je na opre-
deljenih obmoèjih naravne in kulturne dedišèi-
ne potrebno èimbolj ohraniti obstojeèo rabo 
kmetijskih površin. Obmoèja obstojeèih in 
predvidenih trajnih nasadov je potrebno varo-
vati za nadaljno uporabo v te namene. Morebi-
tne agrooperacije je dovoljeno izvajati le na 
podlagi predhodno izdelanih strokovnih pod-
lag iz 4. èlena tega odloka. Pri bodoèem izko-
rišèanju kmetijskih površin je potrebno zago-
toviti takšen naèin obdelave, da bo ohranjena 
in zagotovljena pestrost krajine. Prepovedana 
je seènja posameznih dreves in omejkov. 
 
V okviru stavbnih zemljišè kmetije je dovolje-
na gradnja, nadzidava, dozidava, rekonstrukc i-
ja in sprememba namembnosti objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski proiz-
vodnji (stanovanjske hiše, nadomestne stano-
vanjske hiše, hlevi, silosi, gnojišèa, gnojne ja-
me, kozolci, skednji, strojne lope, kleti) ter 
gradnja pomožnih objektov. Izven stavbnega 
zemljišèa kmetije je dovoljena nadomestna 
gradnja ter dozidava prej naštetih objektov, 
razen stanovanjskih hiš. Nadomestna gradnja 
je mogoèa na istem mestu, dozidava pa s tlor i-
sno površino, ki ne sme presegati 60% površi-
ne osnovnega objekta. Sprememba namem-
bnosti gospodarskega poslopja v stanovanje je 
dovoljena le v obmoèjih stavbnih zemljišè (u). 
Našteti posegi so dovoljeni le kmetijskim proi-
zvajalcem, ki jim je kmetijstvo osnovna deja v-
nost. Za poseg je potrebno pridobiti soglasje 
pristojne kmetijske službe. 
 
Na obmoèju drugih kmetijskih zemljišè z oz-
nako K2 so dovoljeni posegi v prostor, ki so 
opredeljeni v 11. èlenu tega odloka, vsi po 

predhodnem soglasju kmetijske službe Obèine 
Šmartno ob Paki. S soglasjem kmetijske služ-
be Obèine Šmartno ob Paki je dovoljena pos-
tavitev lesenih objektov za shrambo orodja in 
èebelnjakov. Kriteriji za pridobivanje pogojev 
za postavitev naštetih objektov so naslednji: 
− za postavitev shrambe za orodja mora 

biti investitor lastnik veè kot 1ha zemlji-
šèa, od tega najmanj 0,5ha njive ali traj-
nega nasada; 

− za postavitev èebelnjaka z najmanjšim 
številom 6 panjev je potrebno predhod-
no soglasje Èebelarske družine Šmartno 
ob Paki in pristojne veterinarske inšpek-
cije. 

 

b/2     Pogoji za posege v prostor na 
          obmoèjih gozdnih zemljišè - zemljišèa 
          z oznako G 

22. èlen 

Gozdovi se urejajo z doloèili zakona o gozdo-
vih, z gozdnogospodarskimi naèrti in skladno 
z doloèili tega odloka. Za vse posege v obmo-
èju gozdov je potrebno predhodno pridobiti 
soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Obmo-
èna enota Nazarje. 
 
Goloseki se smejo izvajati le v primeru spre-
minjanja terena v kmetijska zemljišèa in v pr i-
meru trasnih koridorjev infrastrukture, kjer ni-
so možne druge izpeljave tras. Pri takšnih po-
segih je obvezna ureditev gozdnih robov. Na 
opredeljenih obmoèjih naravne in kulturne de-
dišèine goloseki niso dovoljeni. Za vse predvi-
dene krèitve gozdov, ki so namenjene poveèa-
vi kmetijskih zemljišè, je potrebno predhodno 
uskladiti kategorizacijo kmetijskih zemljišè. 
 
Melioracije gozdnih zemljišè se naj na oprede-
ljenih obmoèjih izvajajo skladno z gozdnogos-
podarskimi naèrti. Pogozdovanje naj pravilo-
ma upošteva vegetacijo, ki je znaèilna za oko-
liško gozdno združbo, kar še posebej velja na 
opredeljenih obmoèjih naravne in kulturne de-
dišèine. 
 
V okviru gozdnih zemljišè so posebej oprede l-
jeni varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim 
pomenom, kjer je omejena možnost gospodar-
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jenja z gozdovi. V teh gozdovih so prepoveda-
ne goloseènje in krèitve, dovoljena so le sana-
cijska dela, ki so opredeljena z gozdnogospo-
darskimi naèrti. 
 
Na obmoèju gozdnih zemljišè so dovoljeni po-
segi v prostor, ki so opredeljeni v 11. èlenu 
tega odloka, vendar le po predhodnem sogla s-
ju Zavoda za gozdove Slovenije, Obmoèna 
enota Nazarje, ter Obèine Šmartno ob Paki. 
Druge novogradnje v obmoèju gozdov niso 
dovoljene. 
 

c/       Pogoji za posege v obmoèjih 
          vodotokov 

23.èlen 

Dovoljeni so manjši posegi za vzdr ževanje 
struge reke Pake ter drugih vodotokov, za 
zašèito pred poplavami, za izsuševanje, za 
vzdrževanje infrastrukturnih objektov in 
naprav. Za veèje posege je zahtevana izdelava 
strokovnih podlag iz 4. èlena tega odloka. Za 
vse posege v obvodni prostor je potrebno 
pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za 
urejanje voda.  
 
Vodotoke, ki teèejo znotraj ureditvenih 
obmoèjih naselij, kjer je predvidena gradnja 
skladno z doloèili tega odloka, je potrebno 
urejati tako, da bo ureditveno obmoèje naselja 
varno pred visokimi vodami.  
 
Vse novogradnje in druge ureditve 
(prometnice, parkirni prostori, ograje, 
zasaditve ipd.) morajo biti od vodotoka 
oddaljeni najmanj 5,0m oziroma skladno s 
pogoji pristojne službe za urejanje voda. 
 
 

è/       Pogoji za posege v obmoèja 
          prometnih površin ter obmoèja 
          komunalne in energetske 
          infrastrukture 

24. èlen 

Skladno z opredelitvami iz prostorskih 
sestavin planskih aktov Obèine Šmartno ob 
Paki (Odlok je naveden v 1. odstavku 16. 

èlena tega odloka) so dovoljeni naslednji 
posegi: 
a) rekonstrukcije prometnega omrežja 

(regionalne ceste, lokalne ceste, javne 
poti) pri èemer se v rekonstrukcijo šteje 
tudi izvedba hodnikov za pešce ob 
obstojeèih trasah, izvedba avtobusnih 
postajališè, parkirnih prostorov ter 
drugih objektov prometne infrastukture; 

b) rekonstrukcije in vsi posegi za normalno 
funkcioniranje železniške proge Celje - 
Velenje; 

c) posegi za normalno funkcioniranje 
komunalne infrastrukture (kanalizacija, 
vodovod in toplovodno omrežje), 
infrastrukture zvez (telekomunikacijsko 
omrežje) in energetske infrastrukture 
(omrežje in objekti za prenos elektriène 
energije, plinovodno omrežje). 

 
Posegi v obmoèja prometnih površin ter 
obmoè ja komunalne in energetske 
infrastrukture so praviloma dovoljeni le ob 
predhodnem soglas ju  uprav l ja lcev  
infrastrukturnih objektov in naprav.  
Obmoèja prometnih površin ter obmoèja 
komunalne in energetske infrastrukture so 
prikazana na grafiènih prilogah št. 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 in 4 v projektu iz 1. èlena tega odloka.  
 

IV.    MERILA IN POGOJI GLEDE 
         OBLIKOVANJA NOVOGRADENJ 
         IN DRUGIH POSEGOV V 
         PROSTOR 
 

a) Lega objektov 

25. èlen 

Odmiki novih objektov in naprav se doloèajo 
tako, da se odmik meri od zunanjega roba zida 
objekta s pogojem, da napušè pri morebitno 
predvideni izvedbi strehe ne presega 80cm. 
Novi objekti in naprave morajo biti odmaknje-
ni od parcelne meje tako, da ni motena sosed-
nja posest, da je možno vzdrževanje objektov 
in naprav ter da so upoštevani varstveni pogo-
ji. 
Novogradnja mora biti oddaljena najmanj 4m 
od najbližje toèke parcelne meje sosednje par-
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cele. Oddaljenost je lahko izjemoma manjša, 
èe s tem soglaša lastnik sosednje meje, vendar 
ne manj kot 2m.  
 
Odmik novega objekta ali naprave od sosed-
njega objekta mora biti najmanj 8m. Manjši 
odmiki so dovoljeni v primerih, ko so zagoto-
vljeni požarnovarstveni ter sanitarni pogoji in 
èe s takim odmikom soglaša lastnik sosednje-
ga objekta. 
 
Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih 
objektih in napravah usklajeni s pogoji iz Za-
kona o cestah. Odmiki od nekategoriziranih 
cest praviloma ne smejo biti manjši od 4m. V 
naseljih, kjer se je potrebno prilagajati obcest-
ni zazidavi, so ti odmiki lahko manjši, za kar 
pa je potrebno pridobiti soglasje upravljalca 
ceste. 
 
Odmiki od tras komunalnih vodov in naprav 
morajo biti v skladu z predpisi in tehniènimi 
normativi, ki veljajo za posamezne komunalne 
vode in naprave. Pogoje za odmike novogra-
denj in drugih posegov v prostor od komuna l-
nih vodov in naprav doloèijo upravljalci ko-
munalnih vodov in naprav.  
Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5m 
oziroma v skladu s pogoji upravljalca vodoto-
kov.  
 
Izraba zemljišèa naj bo prilagojena obstojeèi 
izrabi v okolici. Zazidanost parcele, ne glede 
na vrsto posega, ne sme presegati 40% zemlji-
šèa. 

26. èlen 

Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim 
specifiènim dejavnostim, naj bodo locirani ta-
ko, da ne bo oviran promet in funkcija sosed-
njih objektov. Površina funkcionalnega zem-
ljišèa za kiosk naj bo prilagojena velikosti in 
predvideni namembnosti kioska. 

27. èlen 

Lokacija pomožnih objektov, ki so namenjeni 
splošni javni rabi, ter lokacija za postavitev 
spominskih in sakralnih objektov ter obeležij 
naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrob-
ne urbanistiène presoje tako, da se s postavit-

vijo dopolnjuje prostor in ne ovira promet. 
 
Spominski in sakralni objekti ter obeležja mo-
rajo biti postavljeni tako, da ne poslabšajo bi-
valnih pogojev in varnosti objekta.  
 

b)       Pogoji za oblikovanje objektov 

28. èlen 

Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo 
prilagajati okoliškim objektom po: 
− površini in gradbeni èrti; 
− naklonu streh in smereh slemena; 
− videzu gradbenih materialov, ki so upo-

rabljeni za strehe in fasade; 
− zasnovi izrabe zemljišèa in  
− merilih arhitekturnih elementov.  

29. èlen 

Za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in 
drugih objektov, dozidav in nadzidav je 
potrebno upoštevati naslednje pogoje: 
 
a) Oblikovanje samostojnih stanovanjskih 

objektov: 
− tloris : praviloma podolgovat (razmerje 

stranic 1:1,2 do 1:1,5), na strmejših le-
gah mora biti daljša stranica vzporedna 
s terenskimi plastnicami; dovoljeni so 
izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dol-
žine krajše stranice objekta, ter ne smejo 
bistveno porušiti ostalih razmerij na fa-
sadah; 

− višinski gabarit: praviloma klet, pritlièje 
in izkorišèeno podstrešje oziroma prila-
gojeno višinskim gabaritom na sosed-
njih objektih z enako namembnostjo; 

− streha: praviloma simetrièna dvokapnica 
z naklonom strešin 30° do 45° oziroma 
prilagojena streham na sosednjih obje k-
tih; smer slemena mora biti vzporedna z 
daljšo stranico objekta; dovoljena je iz-
vedba zakljuèkov streh s èopi in izvedba 
frèad tam, kjer je to znaèilnost na stre-
hah obstojeèih sosednjih objektov; stre-
he nad izzidki morajo biti oblikovane 
enako kot nad osnovnim delom objekta, 
pri tem pa niso dovoljene stožèaste obli-
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ke streh; strešna kritina mora biti v tem-
nordeèi, opeèni barvi (praviloma v ni-
žinskih legah) ali v temnosivi barvi 
(praviloma v višinskih legah) oziroma 
prilagojena po barvi in materialu sosed-
njim obstojeèim objektom, èe je to ugo-
tovljena znaèilnost obstojeèe pozidave.   

 
b)       Dozidava k stanovanjskim objektom: 
− prizidani del mora biti funkcionalno 

povezan z obstojeèo hišo, lahko je 
izveden tudi  kot  zakl ju è ena 
stanovanjska enota s svojim vhodom, 

− višinski gabarit je lahko le  enak kot na 
osnovnemu objektu ali nižji, 

− streha: naklon in kritina usklajeno s stre-
ho osnovnega objekta. 

 
c)       Nadzidava stanovanjskih objektov: 
− nadzidava je mogoèa, èe novi gabarit ne 

bo presegal povpreènih višin sosednjih 
stanovanjskih objektov; 

− v oblikovanju se mora podrejati obstoje-
èi zazidavi.  

 
è)       Za pomožne objekte veljajo enaki pogoji 
          oblikovanja kot za novogradnje, ne 
          glede na to ali se gradijo kot prizidki k 
          stanovanjskim oziroma gospodarskim 
          objektom ali kot samostojni objekti. 
          Gradnja pomožnih objektov, ki 
          predstavljajo funkcionalno dopolnitev 
          obstoje èih stanovanjskih oziroma 
          gospodarskih poslopij, je dovoljeno 
          graditi kot samostojne objekte le, kadar 
          v sklopu obstojeèih objektov ni možno 
          zadovoljiti manjkajoèih prostorskih 
          potreb. Pri novogradnjah se garaže in 
          drugi pomožni objekti praviloma uredijo 
          v sklopu objekta.  

 
          Za pomožne objekte veljajo enaki pogoji 
          glede motilnih vplivov na okolico, kot 
          to velja za novogradnje. 
 
d) Objekti za primarno kmetijsko proizvo-

dnjo: 
Gospodarski objekti (gospodarska pos-
lopja, hlevi, kozolci, skednji, kašèe, 
strojne lope, kleti) so lahko samostojni 

ali prizidani k obstojeèim stanovanjskim 
ali gospodarskim poslopjem.  
 
Objekti so praviloma podolgovatega tlo-
risa s tem, da skupna dolžina ne sme 
presegati 30m. Objekti so lahko enoeta-
žni z možnostjo izvedbe izkorišèenega 
podstrešja, pri èemer višina slemena ne 
sme presegati 12m od najnižje toèke na 
terenu oziroma mersko ne sme presegati 
širine objekta. Streha mora biti simetriè-
na dvokapnica z naklonom strešin 30° 
do 45° ter kritino v temnordeèi, opeèni 
barvi (praviloma v nižinskih legah) ali 
temnosivi barvi (praviloma v višinskih 
legah).  Za hrambo kmetijskih strojev je 
dovoljena izvedba nadstrešnic, ki mora-
jo biti po obliki in izvedbi prilagojeni 
podobnim bližnjim obstojeèim obje k-
tom.  
 
Gnojne jame in gnojišèa morajo biti vo-
dotesna in ustrezno vzdrževana. 
           
Pomožni in zaèasni objekti za potrebe 
kmetovanja (shrambe orodja in podob-
no) so praviloma v leseni izvedbi, pritli-
èni s kapno lego do višine najveè 2,6m, 
naklon strehe 30° do 45° oziroma kot 
pri sosednjih objektih, kritina praviloma 
temnordeèe, opeène barve (praviloma v 
nižinskih legah) ali temnosive barve 
(praviloma v višinskih legah). 
 
Èebelnjaki so praviloma leseni, pritlièni 
s kapno lego do višine najveè 2,6m, na-
klon strehe 30° do 45° oziroma kot pri 
sosednjih objektih, enako velja za kriti-
no, ki mora biti praviloma temnordeèe, 
opeène barve (praviloma v nižinskih le-
gah) ali temnosive barve (praviloma v 
višinskih legah). V objektu so lahko po-
vršine za postavitev panjev, èebelarska 
delavnica in priroèna skladišèa. Objekt 
ne sme biti podkleten.  

 
e) Proizvodni objekti, obrtno - storitveni 

objekti, objekti centralnih dejavnosti: 
Pri oblikovanju teh objektov je potrebno 
naèeloma upoštevati pogoje, ki so opre-
deljeni za novogradnje; kadar to ni mo-
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goèe zaradi zahtev, ki izhajajo iz funkcij 
objekta, pa naj se upoštevajo naèela za 
doloèanje stavbne gmote in fasadnih ra-
zmerij, na osnovi bodoèe funkcije obje-
kta, ter tlorisnih in višinskih gabaritov 
in strukture obstojeèe pozidave.  

 
f) Za oblikovanje nadomestnih stanovanj-

skih in gospodarskih objektov veljajo 
enaki pogoji kot za novogradnje pod to-
èkami a), b), c) in d) tega èlena. 

 
g) Za oblikovanje poèitniških objektov ve l-

jajo doloèila toèke a) tega èlena s tem, 
da je lahko zazidana površine objekta 
najveè 42m2.   

 
h) Za druge objekte (lovski, gozdno gospo-

darski) veljajo pogoji oblikovanja iz 
toèk a), b), c) in d) tega èlena. 

 
i) Ostali objekti: 

Njihovo oblikovanje se doloèa na osnovi 
funkcije, skupnih meril in posebnosti 
prostora, v posebnem projektu, na osno-
vi katerega se izdela lokacijska doku-
mentacija.  

 
 

c)       Adaptacije, rekonstrukcije in 
          vzdrževalna dela 

30. èlen 

Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali 
rekonstruirajo, ter pri vzdrževalnih delih na 
objektih veljajo enaka merila in pogoji kot za 
novogradnje. 
 

è)       Urejanje okolice 

31. èlen 

Ograje okoli funkcionalnega zemljišèa je mož-
no postavljati tam, kjer so okoliška zemljišèa 
pretežno že urejena na podoben naèin. Ograja 
naj bo praviloma lesena ali živa meja do višine 
najveè 1,60m, na križišèih oziroma tam, kjer 
je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati 
0,8m. Ograja ob prometnici mora biti oddalje-

na 0,8m od zunanjega roba hodnika za pešce 
oziroma, èe ni hodnika vsaj 2,0m od roba ba n-
kine, zunanjega roba obcestnega jarka in vzno-
žja cestnega nasipa. 

 
Izjemoma se lahko pri objektih – delavnicah, 
zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okol-
je (hrup, neprimerni pogledi), z lokacijsko do-
kumentacijo predpiše ograja do višine 2,20m, 
v kolikor s tem odlokom ni doloèeno drugaèe. 
  
Višinske razlike terena naj bodo praviloma 
premošèene s travnatimi brežinami. V primeru 
postavitve opornih zidov, naj bodo le -ti inten-
zivno ozelenjeni. Okolica se lahko zasadi pra-
viloma le z avtohtono vegetacijo.  
 

V.      MERILA ZA DOLOÈANJE 
          PARCEL IN FUNKCIONALNIH 
          ZEMLJIŠÈ  

32. èlen 

Velikost parcel za novogradnje stanovanjskih 
hiš se doloèi ob upoštevanju kriterijev za gos-
toto poselitve; priporoèena je gostota od 40 do 
70 prebivalcev na hektar v ureditvenih obmoè-
jih naselij ter do 40 prebivalcev na hektar iz-
ven ureditvenih obmoèij naselij.  
 
V ureditvenih obmoèjih naselij iz a/1 odstavka 
5. èlena naj bo velikost parcele za stanovanjski 
objekt od 500m2 do 900m2. Na obmoèjih opre-
deljenih stavbnih zemljišè u iz a/2 odstavka 5. 
èlena tega odloka naj velikost parcele za sta-
novanjski objekt ne presega 1.200m2.  
 
Za druge objekte se velikost parcele doloèi ob 
upoštevanju zahtev, ki jih narekuje funkcija  
objekta. 

33. èlen 

Funkcionalna zemljišèa za posamezne vrste 
objektov in ureditve se doloèajo na osnovi na-
slednjih kriterijev: 
a) V funkcionalno zemljišèe objekta se šte-

je zazidana površina objekta z dodanim 
2m širokim pasom okrog objekta, ki je 
potreben za normalno vzdrževanje obje-
kta, površine za dovoz do objekta ter za 
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druge zunanje ureditve, s katerimi se 
spreminja raba zemljišèa v neplodno ze-
mljišèe (parkirni prostori, manipulativne 
površine, utrjene pohodne površine, 
škarpe, ipd.). 

b) V kolikor velikost parcele ne zagotavlja 
normalnega funkcioniranja objekta ozi-
roma ni omogoèeno oblikovanje funkc i-
onalnega zemljišèa, gradnja objekta ni 
dovoljena. 

c) Za pomožne objekte se funkcionalno ze-
mljišèe doloèi na osnovi namembnosti 
in velikosti objekta ter naravnih lastnos-
ti razpoložljive parcele, ob upoštevanju 
kriterijev iz alineje a) tega èlena. 

d) Za kmetijske (gospodarske) objekte se 
velikost funkcionalnega zemljišèa dolo-
èi glede na namembnost objekta, medse-
bojne razporeditve objektov, vrste in 
možnosti širjenja proizvodnje ter mani-
pulacijskega prostora. Širina funkciona l-
nega zemljišèa okoli kmetijskih gospo-
darskih objektov naj bo praviloma na j-
manj 5,0m, v kolikor zaradi upoštevanja 
identitete okoliške zazidave ni potrebna 
prilagojena zasnova. Manipulativni pro-
stor mora biti v radiju najmanj 15,0m, 
širina dovozov pa 3,5m.  

e) Pri lokaciji objekta za obrtno dejavnost, 
proizvodno in storitveno, tako pri novo-
gradnjah kot pri spremembi namembno-
sti, je potrebno dodatno doloèiti površi-
ne za izvedbo manipulativnih površin in 
parkirnih mest ter za morebitno potreb-
ne deponije materialov oziroma izde l-
kov.     

 

VI.     MERILA IN POGOJI ZA KOMU-
          NALNO UREJANJE STAVBNIH 
          ZEMLJIŠÈ 
 

a) Splošni pogoji 

34. èlen 

Vsi objekti morajo biti prikljuèeni na obstoje-
èe oziroma, po izgradnji novega komunalnega 
in energetskega omrežja in naprav, na novo 
omrežje in naprave. Za komunalno urejanje  
stavbnega zemljišèa skrbi investitor. 
 

Obmoèja urejanja, ki so namenjena poselitvi, 
morajo biti opremljena vsaj z minimalno ko-
munalno opremo, ki obsega cestno prometno 
omrežje, kanalizacijsko omrežje s èišèenjem, 
omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, 
omrežje in naprave za oskrbo z elektrièno 
energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje 
komunalnih odpadkov.  
 
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na 
naèin, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja 
(zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zašèit-
nim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo 
v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženos-
ti, ipd.). 
 
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani 
na javno prometno omrežje s skupnim priklju-
èkom. Dovozi in prikljuèki se smejo graditi 
samo s soglasjem pristojne organizacije za 
vzdrževanje cest. 
 

b)      Odvodnjavanje odpadnih voda 

35. èlen 

Vse objekte, ki so prikljuèeni na vodovod, je 
potrebno prikljuèiti na obstojeèe kanalizacij-
sko omrežje za odvod odpadnih vod. Na ob-
moèjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod 
odpadnih vod rešuje z individualnimi ali sku-
pinskimi greznicami, pri tem pa je potrebno 
upoštevati doloèila Strokovnega navodila o 
urejanju gnojišè in greznic (Ur. list SRS, št. 
10/85). 
Gnojišèa in gnojne jame pri kmeèkih gospo-
darskih poslopjih morajo biti grajena po dolo-
èilih Strokovnega navodila o urejanju gnojišè 
in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). 
Vse samostojne garaže in garaže v objektih 
morajo biti opremljene z lovilcem olj. 
Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod 
meteornih vod.  
 

c)      Oskrba z vodo 

36. èlen 

Na obmoèjih, kjer obstaja javno vodovodno 
omrežje, mora biti vsa nova in dopolnilna gra-
dnja prikljuèena na vodovodno omrežje v 
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skladu s pogoji upravljalca. Na obmoèjih, kjer 
ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodo-
vodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava 
le-tega, si mora investitor zagraditi ustrezno 
vodooskrbno napravo (vodnjak, kapnica) v 
skladu s higienskimi in sanitarno tehniènimi 
pogoji, praviloma za veè objektov skupaj.  
Na obmoèjih, kjer vodovodno omrežje in nap-
rave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne 
vode, je potrebno urediti ustrezne požarne ba-
zene oziroma zagotoviti dostope k površin-
skim vodotokom, èe pretoki dopušèajo odv-
zem požarne vode, ob pogojih, ki jih doloèita 
skrbnik vodotoka in pristojna obèinska služba. 

 
Graditev objektov, za katere je predvidena po-
raba veèjih kolièin vode (hlevi, ipd.), je dovol-
jena le v primerih, da je zagotovljena ustrezna 
vodooskrba. 

 
è)       Oskrba z elektrièno energijo in javna 
          razsvetljava 

37. èlen 

Prikljuèitev novogradenj, adaptiranih in re-
konstruktuiranih objektov na elektrièno omre-
žje je dovoljena le v skladu s pogoji upralja l-
ca. 
 
Graditev objektov, za katere je predvidena po-
raba veèjih kolièin elektriène energije, je do-
voljena le v primeru, da je zagotovljena ustre-
zna elektrooskrba pod pogoji, ki jih podpiše 
upravljalec. 
 
Prehodi za pešce preko cest ob avtobusnih po-
stajališèih morajo biti osvetljeni.  
 

d)       Odstranjevanje komunalnih odpad-
          kov 

38. èlen 

Pri ravnanju z komunalnimi in drugimi odpad-
ki je potrebno upoštevati doloèila odlokov, ki 
urejajo to podroèje v obèini Šmartno ob Paki. 
 
 
 

VII.   MERILA IN POGOJI ZA POSEGE 
          V ZAVAROVANA IN VARSTVE-
          NA OBMOÈJA 

39. èlen 

Za vse posege v prostor, ki bi segli v varova l-
ne pasove že zgrajenih ali s prostorskimi ses-
tavinami planskih aktov Obèine Šmartno ob 
Paki naèrtovanih infrastrukturnih objektov in 
naprav, je potrebno pridobiti predhodne pogo-
je in soglasja upravljalcev.  
 
Zavarovana in varstvena obmoèja so prikazana 
na grafiènih prilogah od št. 1.1 do št. 1.4 in št. 
4 v projektu iz 1. èlena tega odloka. 
 

a) Cestno omrežje 

40. èlen 

V koridorjih, ki so opredeljeni za gradnjo 
novih prometnic ali komunalne infrastrukture 
in v koridorjih  prometnic, ki so predvidene za 
rekonstrukcijo, je na obstoje èih objektih 
dovoljeno opravljati le nujna vzdr ževalna dela. 
V varovalnih pasovih ostalih obstojeèih 
prometnic so dovoljene novogradnje in 
spremembe namembnosti pod pogoji, ki jih 
predpiše upravljalec ceste. V varovalnih 
pasovih notranjega cestnega omrežja so 
dovoljeni posegi, ki ne slabšajo prometnih 
pogojev.  

41. èlen 

Cestam so doloèeni varovalni pasovi, ki se 
merijo od zunanjega roba cestnega sveta, na 
vsako stran ceste in sicer: 
− pri državnih regionalnih cestah 15m; 
− pri obèinskih lokalnih cestah 8m; 
− pri obèinskih javnih poteh 6m.  
 
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne sme-
jo biti v nasprotju z njenimi koristmi. Za grad-
nje v varovalnem pasu kategoriziranih cest dr-
žavnih in obèinskih cest, za gradnjo dovoznih 
prikljuèkov, postavitev ograj ali škarp in sadi-
tev žive meje je potrebno pridobiti soglasje 
upravljalca ceste. 
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Bodoèe rekonstruirane obstojeèe ali nove pro-
metnice, ki jim še ni doloèen dokonèni potek 
ali tehniène znaèilnosti na osnovi projektne 
dokumentacije, imajo doloèen rezervat. V 
njem so na obstojeèih objektih in napravah do-
voljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v 
zvezi s komunalnim urejanjem.  
Širine rezervatov za ceste so glede na katego-
rijo prometnice, število voznih pasov in sto-
pnjo izdelave projektne dokumentacije, nasle-
dnje: 
− 20m – rezervati za ceste brez idejnih 

projektov z dvema voznima pasovoma 
za mešani motorni promet, javni potniš-
ki promet s postajališèi izven vozišèa in 
hodniki za pešce, s stranskimi zelenimi 
pasovi.  

− 18m – rezervati za zbirne stanovanjske 
ceste in povezovalne lokalne ceste brez 
idejnih projektov z dvema voznima pa-
sovoma za mešani motorni promet, hod-
nik za pešce. 

− 13m – rezervati za zbirne stanovanjske 
ceste, povezovalne in lokalne dvopasov-
ne ceste in hodniki za pešce, pri katerih 
so idejne osnove trasno tehniènih ele-
mentov izdelane. 

 
Za vse posege v obmoèju rezervatov cest pred-
piše pogoje predlagatelj rezervata in upošteva 
morebitne izboljšave prometnih uslug (nova 
trasa, postajališèa, parkirišèa, zavijalni pasovi) 
ter šèiti interese varnega poteka prometa. 
 
Dovozi in prikljuèki na cestno mrežo morajo 
biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali 
ogroža promet in da se ne poškuduje cesta in 
cestni objekti.  
 

b) Železnica 

42. èlen 

Železniško obmoèje obsega pragovni pas in 
postajna poslopja s funkcionalnim zemljišèem. 
Pragovni pas je prostor med osema skrajnih 
tirov proge, razširje n na vsako stran od osi 
skrajnih tirov za 6m v naselju oziroma 8m zu-
naj naselja, merjeno v zraèni èrti od osi skraj-
nih tirov proge. 
 

Železnici je doloèen varovalni progovni pas, 
ki obsega zemljišèe na obeh straneh proge v 
širini 200m, merjeno v zraèni èrti od osi skraj-
nih tirov proge.  
 
V pragovnem pasu se smejo graditi le objekti, 
napeljave in naprave javne železniške infras-
trukture. Ob predhodnem soglasju upravljalca 
se smejo v pragovnem pasu, poleg objektov in 
naprav uporabnikov v železniškem prometu 
(nakladanje in razkladanje blaga), graditi obje-
kti in naprave v javnem interesu (cevovodi, 
vodovodi, elektriène, telefonske in telegrafske 
zraène linije in podzemni kabli ter druge po-
dobne naprave). 
 
Za posege v železniškem obmoèju ter v varo-
valnem progovnem pasu je potrebno pridobiti 
pogoje in soglasje upravljalca železniške pro-
ge. 
 

c)      Primarne energetske napeljave 

43. èlen 

Pri lociranju objektov in naprav ter drugih po-
segih v prostor je potrebno upoštevati varova l-
ne koridorje elektro daljnovodov, ki se merijo 
od osi tokovodnikov in so naslednji: 
− za 10 - 20 kV:       20m (10m + 10m)  
− za 35 kV:    30m (15m + 15m)  
− za 110 kV:  30m (15m + 15m)  
V varovalnih koridorjih novogradnja ni dovol-
jena, za vse druge posege pa je potrebno pr i-
dobiti soglasje upravljalca daljnovoda. 

44. èlen 

Pri lociranju objektov in naprav ter drugih po-
segih v prostor je potrebno upoštevati zašèitni 
pas predvidenega plinovoda in sicer merjeno 
od osi plinovoda: 
− za magistralni (visokotlaèni) plinovod 

200m 
− za primarni (srednjetlaèni) vodovod 5m.  
Gradnja stanovanjskih in poslovno storitvenih 
objektov praviloma ni možna v 30m pasu ma-
gistralnega plinovoda ter v 5m pasu primarne-
ga plinovoda. Za vsak poseg v zašèitnih paso-
vih plinovoda je potrebno pridobiti pogoje up-
ravljalca plinskega omrežja. 
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VIII. MERILA IN POGOJI ZA VARO-
VANJE NARAVNIH VREDNOT IN 
KULTURNE DEDIŠÈINE 
 

a) Naravne vrednote 

45. èlen 

Na obmoèju obèine Šmartno ob Paki so na os-
novi strokovnega gradiva Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dedišèine iz Celja med os-
tale naravne vrednote uvršèeni objekti in ob-
moèja, pri katerih je potrebno upoštevati: 
1) Rakunov bor (NV1):  

Varstveni režim: Velja varstveni režim 
za drevesa naravne vrednote. 
Usmeritve:  Bor ima velik obseg, zato 
naj se ohrani v avtentiènem stanju in le, 
èe je potrebno, naj se izvedejo zgolj nuj-
ni sanacijski rezi. Lahko je zanimiva tu-
ristièna toèka.  

2)       Izvir pod kapelo (NV2): 
Varstveni režim: Velja varstveni režim 
za hidrološke naravne vrednote. 
Usmeritve:  Ker je izvir zajet za potrebe 
vodovoda, je njegova podoba nekoliko 
okrnjena, vendar lahko kljub temu služi 
kot vzgojno-uèni objekt. 

3) Slap pod Letonjem (NV3): 
Varstveni režimi: Veljata varstvena reži-
ma za geomorfološke površinske in hid-
rološke naravne vrednote. 
Usmeritve:  Objekt z okolico mora ostati 
v avtentiènem stanju. Lahko postane za-
nimiva izletniška toèka. 

4) Lokoviška jama (NV4), 
5) Jama Veliki vrh 1 (NV5), 
6) Jama 1 pri Leskovšku (NV6), 
7) Jama 2 pri Leskovšku (NV7) in 
8) Jama v Skorenskih peèeh (NV8): 

Varstveni režimi:  Velja varstveni režim 
za geomorfološke podzemeljske naravne 
vrednote. 
Usmeritve:  Jame naj se uporabijo pred-
vsem v znanstveno-raziskovalne in izob-
raževalne namene, s soglasjem pristojne 
naravovarstvene službe, ki izdela podro-
bnejše smernice, pa je okolico jam mo-

goèe urediti za izletniško-rekreacijske 
namene. 

 
Za vse posege v obmoèjih varovanih naravnih 
vrednot je potrebno pridobiti predhodne pogo-
je in soglasje pristojne službe za varstvo nara-
vnih vrednot. 
 
V primeru odkritja naravne vrednote je potreb-
no o tem obvestiti pristojno naravovarstveno 
službo, da izdela smernice in navodila za tako 
rabo prostora, ki ne bo ogrožala naravne vred-
note; do takrat je potrebno zaustaviti vse deja-
vnosti, ki bi ogrozile naravno vrednoto.  
 

b) Kulturna dedišèina 

46. èlen 

Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev 
kulturne dedišèine, ki ima posebno vrednost, 
je potrebno upoštevati doloèila Odloka o 
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na obmoèju obèine Velenje 
(Odlok objavljen v Uradnem vestniku obèine 
Velenje, št. 10/83) poleg tega pa še zasnovo 
varstva kulturne dedišèine iz prostorskih 
sestavin planskih aktov obèine Šmartno ob 
Paki.  
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Obmoèja in objekti kulturne dedišèine so naslednji: 
 

 
 
 

oznaka po 
Odloku 
(št. 10/85) 

oznaka po 
gradivu 
ZVNKD 

kraj - 
- ime enote 

EŠD za 
vpis v 
ZRD 

osn. 
valor. 

status  
in šifra 
varstva 

lega na 
TTN5 
/ PKN5 

 
Naselbinska 
dedišèina: 

      

- K 1.01 Paška vas - vas 915/99 KD - Š31, 
Š41 

- K 1.02 Reèica ob Paki - vas 916/99 KS - Š 42 

       

AR 1 K 2.01 Gorenje - arheološko najdišèe sv. Janez Krst-
nik 

818/99 KS 3 Š 31 

AR 3 K 2.02 Šmartno ob Paki - arheološko najdišèe Vrtaèa 819/99 KS 3 Š 42 

        

- K 3.01 Dobriè - cerkev sv. Križa - vplivno obmoèje  521/97 KS 5 Š 42 

S 7 K 3.02 Gorenje - cerkev sv. Janeza Krstnika 580/97 KS 5 Š 31 

J 3 K 3.03 Gorenje - kapelica za hišo Gorenje 7 239/98 KS 5 Š 31 

J 5 K 3.04 Mali vrh - kapelica ob hiši Mali vrh 57 240/98 Ks 5 Š 42 

J 4 K 3.05 Mali vrh - kapelica pri hiši Mali vrh 39 241/98 KS 5 Š 42 

- K 3.06 Skorno - cerkev sv. Antona (del) 584/97 KS 5 Š 21 

J 6 K 3.07 Skorno - kapelica pri hiši Skorno pri Šoštanju 
23 

242/98 KS 5 Š 31 

S 15 * K 3.08 * Šmartno ob Paki - cerkev sv. Martina  587/97 KS 5 Š 42 

       

G 6 K 4.01 Šmartno ob Paki - grašèina Pakenštajn 4332 KS 5 Š 42 

Naselbinska dedišèina: 

Arheološka dedišèina: 

Sakralna dedišèina: 

Profana dedišèina:        
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Opomba: Objekti in obmoèja z oznako * se nahajajo izven obmoèij urejanja s tem odlokom.  
 

        

E 4 K 5.01 Gorenje - hiša Gorenje 7 4354 KS 7 Š 31 
E 5 K 5.02 Mali vrh - hiša Mali vrh 40 131/97 KS 7 Š 42 

- K 3.03 Podgora - hiša Podgora 31 879/99 KD - Š 42 

- K 5.04 Reèica ob Paki - domaèija Reèica 
ob Paki 4 

831/99 KD - Š 42 

- K 5.05 Reèica ob Paki - hiša Reèica ob 
Paki 7 

835/99 KD - Š 42 

- K 5.06 Reèica ob Paki - hiša Reèica ob 834/99 KD - Š 42 

E 7 K 5.07 Reèica ob Paki - hiša Reèica ob 134/97 KS 7 Š 42 

- K 5.08 Reèica ob Paki - domaèija Reèica 
ob Paki 20, 21 

836/99 KD - Š 42 

- K 5.09 Reèica ob Paki - gospodarsko po-
slopje na domaèiji Reèica ob Paki 
23 

880/99 KD - Š 42 

- K 5.10 Reèica ob Paki - kozolec na do-
maèiji Reèica ob Paki 23 

824/99 KD - Š 42 

- K 5.11 Reèica ob Paki - kozolec na do-
maèiji Reèica ob Paki 24 

825/99 KD - Š 42 

- K 5.12 Reèica ob Paki - hiša Reèica ob 840/99 KD - Š 42 

- K 5.13 Reèica ob Paki - domaèija Reèica 
ob Paki 29 

826/99 KD - Š 42 

- K 5.14 Reèica ob Paki - kašèa na doma-
èiji Reèica ob Paki 29c 

829/99 KD - Š 42 

- K 5.15 Reèica ob Paki - kozolec na do-
maèiji Reèica ob Paki 29c 

830/99 KD - Š 42 

E 12 * K 5.18 * Šmartno ob Paki - mežnarija  140/97 KS 7 Š 42 

E 13 K 5.19 Veliki vrh - kašèa Veliki vrh 33 141/97 KS 7 Š 32 

       

Z 3 K 6.01 Gavce - spominski kamen petim 
borcem Šercerjeve brigade 

917/99 KS 4 Š 31 

Z 23 * K 6.04 * Šmartno ob Paki  - grob borcev 
NOB bratov Letonje  

918/99 KS 4 Š 42 

Z 22 * K 6.05 * Šmartno ob Paki - grobišèe bor-
cev Šercerjeve brigade 

919/99 KS 4 Š 42 

Z 37 K 6.06 Veliki vrh - rojstna hiša bratov 922/99 KS 4 Š 32 

Profana dedišèina - etnološka dedišèina: 

Memorialna dedišèina: 
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Za vse posege v prostor - pozidan in nepozi-
dan, ki je opredeljen kot kulturna dedišèina 
(KD) ali spomenik (KS), velja, da se morajo 
izvajati v sodelovanju s pooblašèeno službo za 
varstvo kulturne dedišèine, ki predpiše pogoje 
in izda soglasje. 
 
Upošteva se tudi dedišèina, ki ni razglašena, a 
je sestavni del kulturne krajine: 
Arheološki spomenik: 
− rimskodobni ostanki na obmoèju Reèice 

ob Paki, delno tudi v obmoèju urejanja S
(8)2a in b, 

− nagrobnik v župnijskem hlevu v Šmart-
nem ob Paki. 

Etnološki spomeniki: 
− hiša št. 48 (portal) in št. 50 (portal) v 

Šmartnem ob Paki, v obmoèju urejanja 
S(4)5, 

− hiša št. 62 in št. 65 (portal na župnišèu) 
v Šmartnem ob Paki, v obmoèju urejanja 
C(4)3.  

Zgodovinski spomeniki: 
− plošèa padlim borcem na gasilskem do-

mu v Paški vasi, v obmoèju urejanja S
(3)4, 

− spominski kamen padlim Tomšièeve br i-
gade v Paški vasi, v obmoèju urejanja S
(3)4, 

− plošèa padlima uèiteljema na stari šoli v 
Šmartnem ob Paki, v obmoèju C(4)3, 

− doprsna kipa bratov Letonja v Šmartnem 
ob Paki, v obmoèju C(4)2, 

− plošèa padlim borcem gasilcem na domu 
v Šmartnem ob Paki, v obmoèju S(4)5.  

 

IX.     MERILA IN POGOJI ZA VARO-
          VANJE IN IZBOLJŠANJE OKOL-
          JA 

47. èlen 

Pred posegom v prostor, ki bi lahko imel ne-
gativne vplive na okolje, mora investitor iz-
polnjevati zahteve Zakona o varstvu okolje 
(Uradni list RS, št. 32/93).  
Za gradnjo objektov in naprav za obrtno, obrt-
no storitveno ali proizvodno dejavnost, na lo-
kacijah znotraj obmoèij urejanja ali ob njiho-

vem zunanjem robu, za katera je v 5. in 8. èle-
nu tega odloka doloèena kot prevladujoèa 
(pretežna) namembnost stanovanjska, je potre-
bno v lokacijskem postopku pridobiti presojo 
vplivov na okolje. 

48. èlen 

Pri gospodarjenju s prostorom (kmetijska proi-
zvodnja in gospodarstvo, prenova, obnova, no-
vogradnja, vzdrževalni ukrepi vodnega gospo-
darstva, agro in hidromelioracije, vzdrževanje 
obrežij in drugega vaškega zelenja), je potreb-
no upoštevati pogoje varovanja naravnih pr-
vin: 
− ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih 

prvin in njihovih površinskih in volu-
menskih razmerij ter fiziografske in 
ekološke strukture krajine (predvsem 
mikro vegetacijski elementi in specifiè-
ne biocenoze), 

− ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture 
rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, 
naselij in gozda) ter zašèita gozdnega 
roba. 

 
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje 
okolja (sanacije plazov, prepreèevanje erozije 
in drugo). Vsi posegi v prostor morajo biti iz-
vedeni v obliki in na naèin, ki sledi strukturam 
v prostoru in obstojeèi rabi, ter upošteva nara-
vne znaèilnosti prostora (materiali, vegetacija, 
neformalna zasnova zasaditve, znaèilne smeri 
in oblike pri regulacijah in melioracijah). 

49. èlen 

Za varovanje vodnih virov je potrebno upošte-
vati poleg drugih predpisov, ki urejajo vodno-
gospodarstvo, tudi naslednje pogoje: 
− Posegi v obmoèje širšega varstvenega 

pasu vodnega vira pitne vode so mogoèi 
ob upoštevanju pogojev iz predhodnega 
soglasja upravljalca oziroma skrbnika 
vodnih virov pitne vode v obèini.  

− V proizvodnih objektih in obrtnih dela v-
nicah so dovoljeni le takšni tehnološki 
postopki, katerih morebitne škodljive 
vplive v okolje (prekomerni hrup, ones-
naževanje zraka, površinskih voda in 
podtalnice ter odvodnjavanje tekoèih in 
trdnih odpadkov) je možno z ustreznimi 
ukrepi prepreèiti, kar je potrebno prika-
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zati v investicijskem elaboratu in zago-
toviti s projektno dokumentacijo in sa-
mo izvedbo objekta. 

− Da bi se zavarovali vodni viri pred ones-
naženjem, je pri posegih v varstvene pa-
sove varovanja virov pitne vode na ob-
moèju Paške vasi, Gavc, Reèice ob Paki 
oziroma Podgore, potrebno upoštevati 
doloèila Odloka o varstvenih pasovih 
vodnih virov in termalnih vrelcev na ob-
moèju obèine Velenje (Uradni vestnik 
obèine Velenje, št. 3/84). 

− Za vse posege v varstvene pasove daje 
pogoje in soglasja upravljalec in skrbnik 
vodnih virov za oskrbo s pitno vodo.  

− Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo 
izdatnostjo (zajeti in nezajeti), ki nimajo 
doloèenega varstvenega pasu.  

− Obstojeèe hišne vodnjake je potrebno 
ohranjati in vzdrževati. 

50. èlen 

Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je pot-
rebno za obstojeèe objekte, ki so vir onesnaže-
vanja, pridobiti meritve emisij v zrak ter prip-
raviti program sanacije. Pri gradnji novih ob-
jektov in naprav je potrebno zagotoviti, da ne 
bodo prekoraèene s predpisi dopustne emisije. 

51.èlen 

Obmoèja urejanja po teh PUP, kot so oprede l-
jena v doloèilih od 5. do 8. èlena tega odloka, 
se po 4. in 5. èlenu Uredbe o hrupu v narav-
nem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 
45/95), opredeljujejo v veè stopenj varstva 
pred hrupom. Za posamezna obmoèja urejanja 
se stopnja varstva pred hrupom doloèa na os-
novi prevladujoèe namembnosti, kot je za po-
samezna obmoèja urejanja doloèena v 6., 7. in 
8. èlenu tega odloka: 
 
a/1     obmoèja za poselitev - ureditvena obmo-
          èja naselij: 
1. Ureditvena obmoèja naselij oziroma nji-

hova obmoèja urejanj z morfološkimi 
enotami, za katera je v 7. èlenu tega od-
loka doloèena prevladujoèa namembnost 
D ter obmoèje urejanja C(4)2, se opre-
deljujejo v II. stopnjo varstva pred hru-
pom (II. obmoèje), ki navaja: obmoèje, 
kjer ni dopusten noben poseg v okolje, 

ki je moteè zaradi povzroèanja hrupa, to 
je obmoèje , ki je primarno namenjeno 
bivanju oziroma zgradbam z varovanimi 
prostori, èisto stanovanjsko obmoèje, 
okolica objektov vzgojnovarstvenega in 
izobraževalnega programa ter programa 
osnovnega zdravstvenega varstva, ob-
moèje igrišè ter javnih parkov, javnih 
zelenih in rekreacijskih površin. Za to 
obmoèje so doloèene mejne dnevne in 
noène ravni hrupa in sicer noèna raven: 
45 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna ra-
ven: 50 dBA (od 6. do 22. ure). 

2. Ureditvena obmoèja naselij oziroma nji-
hova obmoèja urejanj z morfološkimi 
enotami, za katera je v 7. èlenu tega od-
loka doloèena prevladujoèa namembnost 
S, C, ŠR, TD, V in K, se opredeljujejo v 
III. stopnjo varstva pred hrupom (III. 
obmoèje), ki navaja: trgovsko-poslovno-
stanovanjsko obmoèje, ki je hkrati na-
menjeno bivanju oz. zgradbam z varova-
nimi prostori in obrtnim ter podobnim 
proizvodnim dejavnostim (mešano ob-
moèje), obmoèje, namenjeno kmetijski 
dejavnosti ter javno središèe, kjer se op-
ravljajo upravne, trgovske, storitvene ali 
gostinske dejavnosti. Za to obmoèje so 
doloèene mejne dnevne in noène ravni 
hrupa in sicer noèna raven: 50 dBA (od 
22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA 
(od 6. do 22. ure). 

3. Ureditvena obmoèja naselij oziroma nji-
hova obmoèja urejanj z morfološkimi eno-
tami, za katera je v 7. èlenu tega odloka 
doloèena prevladujoèa namembnost O, P, 
E, T in M oziroma 9A, 10A in 11A, se op-
redeljujejo v IV. stopnjo varstva pred hru-
pom (IV. obmoèje), ki navaja: obmoèje, 
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je la h-
ko bolj moteè zaradi povzroèanja hrupa, 
to je obmoèje brez stanovanj, namenjeno 
industrijski ali obrtni ali drugi podobni 
proizvodnji, transportni, skladišèni in ser-
visni dejavnosti ter hrupnejšim komunal-
nim dejavnostim. Za to obmoèje so dolo-
èene mejne dnevne in noène ravni hrupa 
in sicer noèna raven: 70 dBA (od 22. do 6. 
ure) in dnevna raven: 70 dBA (od 6. do 
22. ure).  

 

a/2      obmoèja za poselitev - opredeljena stav-
          bna zemljišèa z oznako u izven ureditve-
          nih obmoèij naselij  
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          in 

c/       obmoèje vodotokov: 

Opredeljena stavbna zemljišèa z oznako 
u ter obmoèja vodotokov (skupaj s pa-
som 5m na obe strani vodotoka) so opre-
deljena v tisto stopnjo varstva pred hru-
pom, kot je doloèena za sosednje obmo-
èje urejanja, ki obkroža stavbno zemljiš-
èe oziroma leži ob vodotoku.  

 
b/1     kmetijska obmoèja, kjer je prevladujoèa 
          (pretežna) namembnost kmetijska dajav-
          nost: 
− najboljša kmetijska zemljišèa z oznako 

K11-zap. št. 
− druga kmetijska zemljišèa z oznako K2 
          in  
b/2     gozdna obmoèja z oznako G, kjer je pre-
          vladujoèa namembnost gozdarstvo: 

Kmetijska in gozdna obmoèja se oprede-
ljujejo v III. stopnjo varstva pred hru-
pom (III. obmoèje), razen tistih gozdnih 
obmoèij, ki so opredeljena kot obmoèja 
varovalnih gozdov in gozdov s poseb-
nim pomenom, ki se opredeljujejo v II. 
stopnjo varstva pred hrupom (II. obmoè-
je). 

           
è/       Obmoèja prometnih površin ter obmoèja 
          komunalne in energetske infrastrukture 
          (skupaj v varstvenimi pasovi) se oprede-
          ljujejo v IV. stopnjo varstva pred hru-
          pom (IV. obmoèje). 
 
Pri naèrtovanju objektov in naprav je potrebno 
upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi 
dejavnosti v objektih in predvideti ustrezne 
rešitve (izolacija fasadnih elementov, ipd.) za 
zmanjšanje teh vplivov.  
Ob zaèetku obratovanja oziroma uporabe obje-
ktov in naprav, v katerih bi utegnil nastajati 
prekomerni hrup, je potrebno opraviti meritve 
hrupa pri najbližjem objektu. V primeru, da bi 
bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi 
bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni 
hrupa, je potrebno stanje hr upnosti sanirati z 
ustreznimi tehniènimi ukrepi (aktivna, pasivna 
zašèita). 
 
 

X.     POGOJI PRI UREJANJE PROS-
         TORA ZA OBRAMBO IN ZAŠÈI-
         TO 

52. èlen 

Interese in potrebe po zaklanjanju in zavarova-
nju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah 
je potrebno urejati skladno z veljavnimi pred-
pisi za to podroèje. 
 
Za varstvo pred požarom je potrebno upošte-
vati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je 
potrebno: 
− zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj 

iz treh strani objekta ali naprave, 
− zagotoviti takšno izvedbo cest, interven-

tnih poti in dostopov, da bodo omogoèa-
li vožnjo za interventna vozila (širina 
vsaj 3,5m ter da prenesejo osni pritisk 
vozil do 10t), 

− zagotoviti zadostne kolièine požarne vo-
de iz obstojeèe oziroma predvidene hid-
rantne mreže, 

− ob objektih in napravah zagotoviti zado-
sten zunanji prostor, ki omogoèa more-
bitno evakuacijo ljudi in dobrin iz obje-
ktov in naprav, 

− upoštevati je potrebno razdalje, èas pr i-
hoda in oddaljenost najbljižje gasilske 
enote. 

 

XI.    PREHODNE IN KONÈNE DOLO-
         ÈBE  

53. èlen 

Z dnem ko zaène veljati ta odlok, prenehajo 
veljati: 
a) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 

za obmoèje planske celote 07 (Uradni 
vestnik obèine Velenje, št. 13/88) - v 
celoti; 

b) Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za obmoèje planske 
celote 07; krajevni skupnosti Gorenje in 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik obèine 
Velenje, št. 9/93) - v celoti; 

c) Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih 
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za obmoèje planske celote 07 (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 10/98) - v celo-
ti;  

d) Odlok o zazidalnem naèrtu Šmartno ob 
Paki - stanovanjska individualna gradnja 
(Uradni vestnik obèine Velenje, št. 
7/86) - za morfološko enoto 1A/12 v ob-
moèju urejanja C(4)2, kot je opredeljena 
s tem odlokom; 

e) Odlok o zazidalnem naèrtu Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik obèine Velenje, št. 
6/76) - v celoti; 

f) Odlok o spremembi zazidalnega naèrta 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik obèine 
Velenje, št. 14/81) - v celoti.    

54. èlen 

Prostorski ureditveni pogoji oziroma projekt iz 
1. èlena tega odloka so na vpogled na upravi 
Obèine Šmartno ob Paki in Upravni enoti Ve-
lenje.  

55. èlen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne državne in obèinske inšpekcijske slu-
žbe. 

56. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Št.: 350-04/07AP 
Datum: 12.02.2001                                      
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivo Rakun, s.r.  
 
 
 

 

 

 

Na podlagi Zakona o financiranju obèin (Ur. list RS, št. 
80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99, 79/99) in 16. 
èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mest-
ne obèine Velenje, št. 4-I/99) je Svet Obèine Šmartno ob 
Paki na seji dne 12. 2. 2001 sprejel naslednji  

O D L O K 
o proraèunu Obèine Šmartno ob  

Paki za leto 2001 

1. èlen 

Predvideni prihodki proraèuna Obèine Šmart-
no ob Paki za leto 2001 znašajo 
238.554.000,00 SIT. 
Pregled prihodkov obèinskega proraèuna in 
njihova razdelitev, vkljuèno s predvidenimi 
investicijami, so zajeti v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ki je sestavni del tega odloka. 
Svet obèine Šmartno ob Paki pooblašèa župa-
na obèine Šmartno ob Paki, da med letom us-
klajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov 
v skladu s predpisi Republike Slovenije za po-
droèje javnih financ. 

2. èlen 

V proraèunsko rezervo se izloèa do 0,5 % pro-
raèunskih prihodkov.  

3. èlen 

Sredstva proraèuna se delijo v skladu z dina-
miko prihodkov.  

4. èlen 

Župan lahko zaèasno zmanjša znesek sredstev, 
ki so v posebnem delu obèinskega proraèuna 
razporejena za posamezne namene, ali zaèasno 
zadrži uporabo teh sredstev, èe prihodki ob-
èinskega proraèuna med letom niso doseženi v 
predvideni višini.  
O odloèitvi iz prejšnjega odstavka mora župan 
obvestiti Svet obèine Šmartno ob Paki in pred-
lagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo 
obèinskega proraèuna. 

5. èlen 

Uporabniki sredstev obèinskega proraèuna 
morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-
stev, ki so jim odobrene z obèinskim proraèu-
nom.  
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Uporabniki sredstev obèinskega proraèuna mora-
jo nakup blaga in storitev nad vrednostjo 
5.000.000,00 SIT  in gradbenih del nad vrednos-
tjo 10.000.000,00 SIT oddati s pogodbo na pod-
lagi javnega razpisa.  

Uporabniki sredstev obèinskega proraèuna poro-
èajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat 
letno, in sicer ob polletju in ob zakljuèku leta, 
oziroma po potrebi.  

6. èlen 

Za izvrševanje proraèuna Obèine Šmartno ob 
Paki je odgovoren župan Obèine Šmartno ob Pa-
ki.  

7. èlen 

Župan je pooblašèen, da: 

− razporeja tekoèo proraèunsko rezervo za 
financiranje posameznih namenov javne 
porabe, ki jih ob sprejemanju proraèuna ni 
bilo mogoèe predvideti, ali zanje ni bilo 
mogoèe predvideti zadostnih sredstev, 

− odloèa o uporabi sredstev rezerv za name-
ne 12. èlena Zakona o financiranju obèin, 

− odloèa o kratkoroènem zadolževanju za 
financiranje nalog javne porabe, vendar le 
do višine 5 % sprejetega proraèuna, ki 
mora biti odplaèano do konca proraèun-
skega leta.  

8. èlen 

Svet obèine Šmartno ob Paki odloèa o dolgoroè-
nem zadolževanju za namene gospodarske infra-
strukture na ravni obèine najveè v obsegu, ki ne 
presega 10 % javne porabe v letu pred letom za-
dolževanja. Odplaèilo glavnice in obresti ne sme 
preseèi 5 % primerne porabe. 

Kreditne pogodbe na podlagi odloèitev iz prvega 
odstavka tega èlena sklepa župan Obèine Šmart-
no ob Paki.  

9. èlen 

Ta odlok zaène veljati z dnem obljave v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje, uporablja 
pa se od 1. 1. 2001 dalje.  

 

Številka: 403-01-1/01 

Datum: 12. 2. 2001 

 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 
Ivan RAKUN, s.r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


