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Številka: 09/200828. maj 2008

Ur. vestnik št.9/05

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 in 26/2007)

1. ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času 
volilne kampanje za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu 
Mestne občine Ljubljana 

2. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; 
Krajevne skupnosti Plešivec,Cirkovce, Paka in Bevče

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008
4. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje 

občine Šmartno ob Paki
5. SKLEP o imenovanju  članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki  
6.  PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 

Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2008-2013
7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šm./P. 
8.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 

»URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE«
9.  SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki iz javnega dobra
10. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz javnega dobra
11. SKLEP o nakupu nepremičnin v k.o. Gorenje
12. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje
13. SKLEP o spremembi trase poti v k.o. Gavce
14. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki
15. ODREDBO o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas  referendumske  kampanje 

v občini  Šmartno ob Paki     

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Župan Mestne občine Velenje na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Odloka o oglaševanju na javnih površinah v 
Mestni občini Velenje ( Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/2005 ) izdaja 
naslednjo 

ODREDBO 
o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja 

plakatov v Mestni občini Velenje v času 
volilne kampanje za posvetovalni referendum 
o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter 

statusu Mestne občine Ljubljana 
   

1. člen
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja 
in nameščanja plakatov z volilno propagandnimi sporočili 
(v nadaljnjem besedilu plakati) v času volilne kampanje za 
posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v 
Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana v letu 2008.

2. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na brezplačnih 
oglaševalnih mestih iz te odredbe.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
plakate.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem 
glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem 
glasovanja.

3. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja vsem organizatorjem 
volilne kampanje brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov 
na stalnih oglaševalnih mestih, ki so navedena v prilogi 1 te 
odredbe.

Plakat je lahko največje velikosti 100 cm x 70 cm.

Na teh oglaševalnih mestih bo plakate nameščal samo 
upravljavec teh oglaševalnih mest – AMICUS d.o.o., Planina 
3, Kranj.

V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne 
kampanje bodo brezplačna stalna oglaševalna mesta, navedena 
v prilogi št. 1, razdeljena na oštevilčeno mrežo polj, lokacija 
plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa 
se določi z javnim žrebom, ki bo v učilnici Ljudske univerze 
Velenje (vhod B-učilnica 1), Titov trg 2, Velenje, v četrtek, dne 
05.06.2008, ob 10. uri.

Organizatorjem volilne kampanje, katerim bodo z žrebom 
dodeljene lokacije plakatov, lokacij ni dovoljeno medsebojno 
zamenjevati.

V kolikor organizator volilne kampanje ne izrabi, z žrebom 
dodeljenega oglaševalnega mesta, le to ostane neizkoriščeno.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni do vključno srede, dne 
04.06.2008, v glavno pisarno Mestne občine Velenje, klet, soba 
št. 10, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji 

za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v 
Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana.

4. člen
V času volilne kampanje Mestna občina Velenje zagotavlja 
tudi oglaševalna mesta, ki so navedena v prilogi 2 te odredbe. 
Ta oglaševalna mesta so označena na karti – brezplačna 
oglaševalna mesta za posvetovalni referendum o območjih in 
imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, 
ki je na vpogled v Uradu za okolje in prostor MO Velenje. Na teh 
oglaševalnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje sami 
brezplačno in brez plačila komunalne takse postavijo svoje 
panoje oziroma lahko brezplačno oglašujejo.

Organizatorji volilne kampanje pridobijo dovoljenje za lepljenje 
in nameščanje plakatov na teh oglaševalnih mestih na podlagi 
pisne vloge, ki jo morajo vložiti v glavno pisarno MO Velenje, 
Titov trg 1, Velenje, klet. V vlogi morajo navesti osebo, ki bo 
oglaševanje izvajala.
 
Pano je lahko največje velikosti 150 cm x 100 cm. 

5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov zunaj v 3. in 4. členu določenih 
oglaševalnih mestih je dovoljeno samo s soglasjem lastnika 
oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določbe zakona o 
volilni in referendumski kampanji.

Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije 
ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenje, 
mora podati soglasje ali dovoljenje tudi za to pristojni organ.

6. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili te odredbe, 
bo odstranila pooblaščena oseba Medobčinskega inšpektorata 
na stroške organizatorja.

7. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih 
dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in 
druga volilno propagandna sporočila iz oglaševalnih mest, 
v nasprotnem primeru bo odstranitev odredila pooblaščena 
uradna oseba Medobčinskega inšpektorata na stroške 
organizatorja volilne kampanje in izrekla globo v skladu s 33. 
členom zakona o volilni in referendumski kampanji.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe bo izvajal Medobčinski 
inšpektorat.

9. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to odredbo, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o volilni in referendumski 
kampanji.

10. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Datum: 28.05.2008
Številka: 352-01-0015/2008-281

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Priloga 1: 
STALNA OGLAŠEVALNA MESTA, 

s katerimi upravlja koncesionar AMICUS, d. o. o., 
Poslovna enota Velenje, Ljubljanska cesta 49, Velenje 

zap.št. ŠIFRA OPIS LOKACIJE LOKACIJA ŠT. 
PLAKATNIH
MEST

1 VE80101 Cankarjeva c. -  pri Nami - 
tržnica 

1
2
3
4

4

2 VE82601 Goriška c. - AP pri blokih 1 
2
3
4

4

3 VE82303 C. Talcev - ob železnici 1 
2
3
4

4

4 VE82401 Mestni stadion – parkiriš�e 1 
2
3
4

4

5 VE83002 Kidri�eva c. – pri centru 
Nova

1
2
3
4

4

Opomba:
Skupno število plakatnih mest: 20 
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Priloga 2: 

Brezpla�na oglaševalska mesta za posvetovalni referendum o obmo�jih in imenih pokrajin v 
Sloveniji ter statusu Mestne ob�ine Ljubljana, na katerih lahko organizatorji sami brezpla�no

postavijo svoje reklamne panoje 

ŠT_BOM  LOKACIJA PARCELA NAZIV_K_O
1.  Krožiš�e Kidri�eve ceste -Ceste talcev / JV vogal, na razširjenem plo�niku  1827/7  Velenje  

2.  Križiš�e Koroška cesta -Cesta Simona Blatnika / SV vogal  793/2  Velenje  

3.  Križiš�e Ceste talcev in Tomši�eve ceste / zelenica v SV vogalu  1818  Velenje  

4.  Križiš�e Tomši�eva-Kersnikova/SZ vogal 1863/21  Velenje  

5.  Križiš�eŠaleška cesta-oskrbna cesta med Rde�o dvorana in mestnim igriš�em/zelenica v Z vogalu 3236/3  Velenje  

6.  Križiš�e Šaleška -Kidri�eva / JV vogal pod Herbersteinom  2488  Velenje  

7.  Središ�e Titovega trga  2527/1  Velenje  

8.  Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba  2529/1  Velenje  

9.  Križiš�e Cankarjeva cesta -Promenada / Zelenica proti stolpnici  2528  Velenje  

10.  Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploš�ad (KP) n NACE / zelenica proti KP  2467/1  Velenje  

11.  Šaleška cesta / peš izhod iz Stantetove / vzhodna zelenica  2427/7  Velenje  

12.  Šaleška cesta / med AC Praprotnik in Kardeljevo ploš�adjo / proti Kardeljevi ploš�adi 2427/12  Velenje  

13.  Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploš�ad / J vogal  2431/14  Velenje  

14.  Vhod na OŠ Livada s strani Poslovnega centra / vogal proti Paki  2449/9  Velenje  

15.  Efenkova cesta/Uvoz v Poslovni center/V vogal  2166/2  Velenje  

16.  Križiš�e Efenkova -Cesta XIV divizije / J vogal  2166/2  Velenje  

17.  Južni del Šaleka 2 ob Paki / vogal sti�iš�a peš poti ob Paki in parkiriš�a 2176/1  Velenje  

18.  Krožiš�e Kidri�eve ceste -ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožiš�a  629/2  Velenje  

19.  Križiš�e Kidri�eva cesta -Koroška cesta -J vogal  630/1  Velenje  

20.  Peš vhod na Kardeljevo ploš�ad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1  2461/1  Velenje  

21.  Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JZ vogal  2419/4  Velenje  

22.  Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JV vogal  2420/1  Velenje  

23.  Križiš�e Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal  3161  Velenje  

24.  Križiš�e ceste F. Foita-Cesta talcev/SV vogal 2675  Velenje  

25.  Križiš�e ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu  1780  Velenje  

26.  Križiš�e Kidri�eva cesta -Stritarjeva cesta / SV vogal  1929/1  Velenje  

27.  Kidri�eva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališ�u nasproti Doma za varstvo odraslih  1921/3  Velenje  

28.  Križiš�e Kidri�eva -Tomši�eva / SZ vogal  1903/4  Velenje  

29.  Zelenica s kipom JB Tita/SZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  

30.  Zelenica s kipom JB Tita/JZ vhod naTitov trg 2531/6  Velenje  

31.  Pri OŠ Cirkovce 78/3  Hrastovec  

32.  Na steni skednja kmetije Jandrog  11/3  Hrastovec  

33.  Podkraj-Toplotna podpostaja PRI"Županu" 667/2  Podkraj  

34.  Cesta Velenje-Polzela, odcep Kav�e 251  Kav�e

35.  Zelenica med domom KS Šentilj in šolo  579/2  Laze  

36.  Križiš�e Konovo-Šenbric-Ti�nica, JZ vogal proti Stropniku  868  Hrastovec  

37.  Cesta Vinska Gora-Prelska/zelenica ob Domu krajanov Vinske Gore 482/1  Vinska Gora 

38.  Cesta Plešivec Graška gora / Zelenica za kapelico v Plešivcu  1094/1  Plešivec  

39.  CestaVelenje-Škale-TrikotnazelenicapredŠkalskimklancemnasprotiAvtob.postajališ�a 1270/2  Škale
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006) ter 60. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS  št. 33/2007) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec,Cirkovce, Paka in Bevče

I.
Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 
OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (odlok objavljen v Uradnem vestniku 
občine Velenje št. 8/91, 9/93 in Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/02, 5/03, 19/04, 20/05, 20/07 in 3/08), v nadaljevanju 
kratko - PUP 03.

II.
Javna razgrnitev PUP 03 bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in v prostorih Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka pri 
Velenju in Bevče.
 
Javna razgrnitev se začne osmi dan od objave tega sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje skupaj s Krajevnimi skupnostmi Plešivec, Cirkovce, 
Paka pri Velenju in Bevče organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev PUP 03. Kraj in datum javne obravnave 
bo določen naknadno. O tem bodo občani obveščeni preko medijev javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev 
PUP 03 in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka:  350-03-0005/2001-300
Datum:    28.05.2008

Mestna občina Velenje
Župan Srečko MEH, s.r. 
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine Šmartno ob 
Paki na 13. seji, dne 26.05.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2008 (Ur. vestnik MOV, št. 2/2008) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

 Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                v eurih
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Rebalans leta 2008
_____________________________________________________________________________________________________
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    2.867.338 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)      2.041.073 
 70 DAVČNI PRIHODKI       1.722.913
  700 Davki na dohodek in dobiček     1.470.069
  703 Davki na premoženje      165.044
  704 Domači davki na blago in storitve    87.800 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI       318.160
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   50.910
  711 Takse in pristojbine      5.400
  712 Globe in druge denarne kazni     750
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    0
  714 Drugi nedavčni prihodki     261.100
 72 KAPITALSKI PRIHODKI      12.669
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    1.100
  721 Prihodki od prodaje zalog     0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
         dolgoročnih sredstev      11.562
 73 PREJETE DONACIJE        3.217
  730 Prejete donacije iz domačih virov    0
  731 Prejete donacije iz tujine     0
  732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč   3.217
 74 TRANSFERNI PRIHODKI      810.386
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  728.315
  741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstev proračuna EU 82.071
 

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     3.407.826 
 40 TEKOČI ODHODKI       1.337.503
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  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    102.800  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   18.175
  402 Izdatki za blago in storitve     577.595
  403 Plačila domačih obresti     12.100
  409 Rezerve       626.833
 41 TEKOČI TRANSFERI       927.915
  410 Subvencije       9.700
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   471.682
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   90.293
  413 Drugi tekoči domači transferi     356.240
  414 Tekoči transferi v tujino     0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       798.322
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    798.322
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      344.086
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
         ki niso proračunski uporabniki     282.228     
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    61.858 
 
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     -540.488
______________________________________________________________________________________________________

 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Rebalans leta 2008
_____________________________________________________________________________________________________
 IV. PREJETA VRAČILA      
  DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (750+751+752)      0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     0
  750 Prejeta vračila danih posojil     0
  751 Prodaja kapitalskih deležev     0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije     0
 V.  DANA POSOJILA 
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (440+441+442+443)     0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
      DELEŽEV        0
  440 Dana posojila      0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   0
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje 
  v svoji lasti       0

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)        0
______________________________________________________________________________________________________
 C.RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Rebalans leta 2008
______________________________________________________________________________________________________
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)      0
 50 ZADOLŽEVANJE       0
  500 Domače zadolževanje      0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      42.500
 55 ODPLAČILA DOLGA       42.500
  550 Odplačila domačega dolga     42.500

 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      -582.988
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 X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)       -42.500     
   
 XI. NETO FINANCIRANJE        
       (VI.+VII.-VIII.-IX.)         540.488
_____________________________________________________________________________________________________
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
          577.917

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani v uradnem glasilu občine.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-2/2008
Datum: 26.05.2008

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

Na podlagi, 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/06) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 13. seji dne 26.05. 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje 

občine Šmartno ob Paki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje celotne Občine Šmartno 
ob Paki.
(2) Program opremljanja je na vpogled v prostorih Občine Šmartno ob Paki. 

2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in načrtovano komunalno opremo.

3. člen
(1) Program opremljanja vsebuje:
- prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme na območju Občine Šmartno ob Paki;
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče in neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah 
komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

4. člen
(1) Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo 
varstvo okolja,
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- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na 
območjih, kjer je priključitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto 
komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(4) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, zmanjšani za 
delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna.
(5) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, oziroma 
zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(6) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME

5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Šmartno ob Paki:
- ceste in javna razsvetljava (oznaka obračunskega območja CJR),
- kanalizacija (oznaka obračunskih območij KA),
- čistilne naprave (oznaka obračunskih območij ČN),
- vodovod (oznaka obračunskih območij VO),
- odlagališča odpadkov (oznaka obračunskega območja OO),
- ekološki otoki (oznaka obračunskih območij EO),
- javne površine (oznaka obračunskega območja JP).

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME

6. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
- ceste in javna razsvetljava: 1 obračunsko območje, CJR1;
- kanalizacija: 7 obračunskih območij, od KA1 do KA7;
- čistilne naprave: 5 obračunskih območij, od ČN1 do ČN5;
- vodovod: 3 obračunska območja, od VO1 do VO3;
- odlagališča odpadkov: 1 obračunsko območje, OO1;
- ekološki otoki: 10 obračunskih območij, od EO1 do EO10;
- javne površine: 1 obračunsko območje, JP1.

7. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja. 

IV. STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

8. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za izračun komunalnega prispevka so opredeljeni 
kot seštevek vrednosti obstoječe infrastrukture in predvidenih stroškov izgradnje načrtovane komunalne infrastrukture iz Načrta 
razvojnih programov, po vrstah komunalne infrastrukture in obračunskih območjih, za obdobje od leta 2007 do leta 2009. 

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NETO TLORISNO 
POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

9. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na
obračunskem območju so:
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VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
- za vsako novo gradnjo na območju občine;
- za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo novega po rušitvi obstoječega objekta na območju občine, če se 
povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba 
njene namembnosti;
- vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura bistveno izboljšuje, 
ki niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo. 
(2) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne infrastrukture na območju objekta glede na dva 
kriterija:
- površino (gradbene) parcele zavezanca in
- neto tlorisno površino stavbe.

11. člen
Komunalni prispevek za posameznega zavezanca se izračuna za posamezno infrastrukturo na posameznem obračunskem 
območju po naslednji formuli:
KP(ij)  =  ((Aparcela  x  Cp(ij)  x  Dp)  +  (Atlorisna  x  Ct(ij)  x  Dt)  x  K)  x  I

Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem 
 območju,
Aparcela   površina parcele,
Cp(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Ct(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto 
               komunalne opreme,

Tabela: Obra�unski stroški s prera�unom na enoto mere po vrstah komunalne opreme in obra�unskih obmo�jih  
Komunalna oprema Aglomeracija - Ime  Cp Ct 
ceste in javna razsvetljava CJR1 - ob�ina 1,16 5,60 
kanalizacija KA1 - Slatine 1 1,36 7,00 

KA2 - Slatine 2 1,36 7,00 
KA3 - Podgora 2 0,08 0,34 
KA4 - Šmartno – Re�ica 2,71 11,54 
KA5 - Podgora 1 2,71 11,54 
KA6 - Mali Vrh 2,71 11,54 
KA7 - Tomažk 2,71 11,54 

�istilne naprave �N1 - Šmartno 1 0,54 2,31 
�N2 - Šmartno 2 0,54 2,31 

(m�N) �N3 - Slatine 1 2,05 10,49 
(m�N) �N4 - Slatine 2 2,05 10,49 
(m�N) �N5 - Podgora 2 0,85 4,23 
vodovod VO1 - Velenje 1,20 5,78 
 VO2 - Mozirje 2,57 15,41 
 VO3 - Žalec 0,11 0,49 
odlagališ�a odpadkov OO1 - ob�ina 0,15 0,74 
ekološki otoki EO1 - Skorno – razpršeno 0,002 0,008 

EO2 - Skorno 0,001 0,008 
EO3 - Gorenje 0,001 0,006 

 EO4 - Paška vas 0,004 0,010 
 EO5 - Gavce 0,002 0,013 
 EO6 - Slatine 0,012 0,056 
 EO7 - Mali Vrh 0,002 0,013 
 EO8 - Šmartno 0,004 0,018 
 EO9 - Re�ica 0,005 0,020 
 EO10 - Veliki Vrh – razpršeno  0,002 0,007 
javne površine JP1 - ob�ina 0,30 1,44 
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 Atlorisna neto tlorisna površina objekta,
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
i posamezna vrsta komunalne opreme,
j posamezno obračunsko območje,
K faktor glede na pretežno rabo objekta (faktor dejavnosti),
I povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice  
 Slovenije pod “Gradbena dela – ostala nizka gradnja”.

12. člen
Celotni komunalni prispevek za objekt posameznega zavezanca se izračuna na naslednji način:
KP  =  ΣKP(ij)

Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(ij) izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, na posameznem 
 obračunskem območju.

13. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 
Dp : Dt = 0,3:0,7.

14. člen
Faktor dejavnosti (K) je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.):

Tabela: Faktorji udeležbe pri izra�unanem komunalnem prispevku (KP) glede pretežne rabe objekta 
Klasifik. št. Klasifikacija (opredelitev) Faktor K 
1 STAVBE 
11 Stanovanjske stavbe 
11100 Enostanovanjske stavbe 0,8
11210 Dvostanovanjske stavbe 0,8
11221 Tri- in ve�stanovanjske stavbe 0,8 
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,8 
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,8 
12 Nestanovanjske stavbe 
121  Gostinske stavbe 
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 1 
12112 Gostilne, restavracije in to�ilnice 1 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kme�ki turizem) 0,7 
122 Upravne in pisarniške stavbe  
12201 Stavbe javne uprave 1
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1 
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti  
12301 Trgovske stavbe 1
12302 Sejemske dvorane, razstaviš�a 1 
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1 
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3 
12420 Garažne stavbe 1
125 Industrijske stavbe in skladiš�a
12510  Industrijske stavbe (proizvodna dejavnost, industrija) 0,9 
12510  Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, �e je skupaj najve� 500 m2 pokritih površin) 0,7 
12510  Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovpre�no obremenjujejo komunalno infrastrukturo: 

klavnice, mlekarne, itd.) 
1,3

12520  Rezervoarji, silosi in skladiš�a 1 
12520  Rezervoarji, silosi in skladiš�a (nevarne snovi in razstreliva, vklju�no s fitofarmacevtskimi 

pripravki) 
1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena  
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7 
12620 Muzeji in knjižnice 0,7
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 0,7 
12640 Stavbe za zdravstvo 0,7
12650 Športne dvorane 0,7
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15. člen
Komunalni prispevek, izračunan za navedeno parcelo, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje 
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod “Gradbena dela – ostala nizka gradnja” (I), glede na izhodišče cene 
iz tega odloka, ki velja na dan uveljavitve tega odloka.

16. člen
(1) V primeru rušitve obstoječe in gradnje nove stavbe, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti ali druge 
gradnje, pri kateri se poveča neto tlorisna površina stavbe ali izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 
se izračuna komunalni prispevek za povečano neto tlorisno površino objekta in/ali povečano moč priključkov na komunalno 
infrastrukturo. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka. 
Privzema se, da je v formuli površina parcele enaka 0.
(2) Če je neto tlorisna površina nove stavbe po rušitvi obstoječe oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine 
obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali novi gradnji po rušitvi se upošteva neto tlorisna 
površina največje stavbe, za katero je bil plačan komunalni prispevek. 

17. člen
(1) Komunalni prispevek se plača za tisto vrsto komunalne infrastrukture, na katero je možnost priključitve, v vsakem primeru pa 
se plačajo obračunski stroški občinskih cest in javne razsvetljave, odlagališč odpadkov ter obračunski stroški za javne površine.
(2) Za objekte, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma se bodo gradili izven območij aglomeracij 
za določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne odmeri. 
(3) Za objekte znotraj območja urejanja podrobnega prostorskega načrta se plača komunalni prispevek za komunalno opremo iz 
tega odloka, ustrezno po obračunskih območjih, in komunalno opremo iz podrobnega prostorskega načrta, za katero se izdela 
nov program opremljanja, ki je dopolnitev tega programa opremljanja za celo občino.

18. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko predpiše, da se oprosti celotnega komunalnega prispevka ali za del, ki predstavlja obstoječo komunalno opremo, 
predvsem za gradnjo:
- neprofitnih stanovanj in varovanih stanovanj za starejše občane in invalide, kjer je investitor v celoti občina,
- objektov kmečkega gospodarstva,
- gasilskih domov,
- kulturnih in športnih objektov,
- zdravstvenih objektov,
- stavb za izobraževanje (otroških vrtcev in šol),
- objektov za znanstveno-raziskovalno delo,
- drugih objektov posebnega javnega interesa.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst 
ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. Komunalni prispevek se odmeri, vendar 
z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz 
tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

p ,
127 Druge nestanovanjske stavbe  
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7 
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7 
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7 
12722 Pokopališke stavbe in spremljajo�i objekti 0,7 
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrš�ene drugje 1 
24 Drugi gradbeni inženirski objekti  
241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti �as  
24110 Športna igriš�a 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti �as 0,7 
242 Drugi gradbeni inženirski objekti  
24201 Vojaški objekti 1,3
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih obmo�jih / 
24203 Odlagališ�a odpadkov /
24204 Pokopališ�a /
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrš�eni drugje (parkiriš�a, odprta skladiš�a, ipd.) 0,7 
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VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. člen
(1) Občinski upravni organ izda odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero 
komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ali po uradni dolžnosti za 
zavezance v primeru iz tretje alineje 1. odstavka 10. člena tega 
odloka. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, 
da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to 
upošteva pri obračunu komunalnega prispevka. 
(2) Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina 
obvesti tudi upravno enoto.
(3) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja in sicer, ko je odločba pravnomočna in 
izvršljiva, najkasneje v roku 90 dni. Če komunalni prispevek 
ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na 
ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.

20. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek 
na primarni in sekundarni vod komunalne infrastrukture 
v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne 
javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih 
priključkov.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne 
opreme, ki ni zajeta v tem programu opremljanja, rekonstrukcija 
ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, 
se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in 
dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa 
opremljanja. V spremembah in dopolnitvah tega programa 
opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme 
ponovno ovrednotijo. V novem programu opremljanja se 
ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega 
prispevka.

22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, 
v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati podlage 
za dosedanji način izračuna komunalnega prispevka.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 354-1/2008
Datum: 26.05.2008

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi  16. člena  Statuta  Občine Šmartno 
ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) in 8. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda  Mladinski center Šmartno ob Paki ( Uradni  vestnik  MO Velenje,  
št. 45/98)    na 13. seji  dne 26.05.2008  sprejel  

SKLEP
o imenovanju  članov Sveta javnega zavoda 

Mladinski center Šmartno ob Paki  
                                          

 1.
V Svet javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki se  
kot člani ustanovitelja  Občine Šmartno ob  Paki  imenujejo:

Bojan Kladnik, Mali Vrh 19d, Šmartno ob Paki, 
Vojko Petek, Šmartno ob Paki 105,
Zdravko Ramšak, Slatina 43, Šmartno ob Paki, 
Avgust Reberšak, Slatina 30a, Šmartno ob Paki. 
                         
Mandat članov sveta traja pet let.   

2.
Sklep velja z dnem sprejema in se  objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 032-  2 /07
Datum: 26.05.2008

Župan Alojz  Podgoršek, s.r.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni 
list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni vestnik MOV, št. 13-2006 je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na 13. seji dne 26.05.2008 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini 

Šmartno ob Paki za programsko obdobje 
2008-2013

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči 
za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 
1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri 
pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 
13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: 
priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje 
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velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3 )(v 
nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na 
kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1-40).

2. člen
(način zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za obdobje 2008-2013 v občini Šmartno ob Paki (v 
nadaljevanju: občine) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu občine Šmartno ob 
Paki za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki 
dotacij.

4. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
• »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
• »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 

ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti 
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS 
št. 1898/87;

• »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski 
proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

• »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave 
ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu 
potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

• »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
• »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno 

bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
• »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
• »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. 

Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
• »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) 

št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
• »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
• »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1.10.2004, str. 2-17). Podjetje v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali 
s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja 
državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.

5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko 
naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
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5. a člen
(splošni cilji) 

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na območju občine Šmartno ob Paki so:
• ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
• povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
• boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
• spodbujanje diverzifikacije.

6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
(1)   za ukrepe iz 11. do 16. člena:
• kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih 

v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju občine Šmartno ob Paki in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 17. člena:
• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 

občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
• organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: 

registrirani izvajalci);
(3)   za ukrepe iz 19. člena:
• nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; 

ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
(4)   za ukrep iz 21. člena:
•      lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.

7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS in na krajevno 
običajen način, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o 
proračunu občine za tekoče leto.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Komisijo sestavljajo 
predsednik in najmanj dva člana.

8. člen
(javni razpis)

(1) Javni razpis mora vsebovati:
    1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
    2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3.  predmet javnega razpisa;
4.  navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo 

Pravna podlaga ukrep 
Uredba Komisije (ES) št. 
1857/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi �lenov 87 in 
88 Pogodbe  pri državni 
pomo�i za majhna in srednje 
velika podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov) 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
3. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu 
4. Pomo� za pla�ilo zavarovalnih premij 
5. Pomo� za zaokrožitev zemljiš�
6. Pomo� za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov 
7. Zagotavljanje tehni�ne podpore v kmetijstvu 

Uredba Komisije (ES) št. 
1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi �lenov 87 in 
88 Pogodbe  pri pomo�i de 
minimis)

8. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  

Ostali ukrepi ob�ine 9. Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63.�len Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 z dne 20.09.2005)
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pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5.  okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa;
6.  določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno 
zaporedno dodeljevanje sredstev;

7.  rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev 
sredstev;

8.  datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma 
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno 
zaporedno odpiranje le-teh;

9.  rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o 
izidu javnega razpisa;

10.  kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo.

(2) Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
• osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-

MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo 
sredstev,

• namen zahtevka,
• izjavo o točnosti navedenih podatkov,
• izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni 

prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali 
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od 
izplačevalca oz. njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno 
dokumentacijo,

• druge zahtevane priloge.

9. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča 
direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena 
uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem 
se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških 
za posamezen ukrep in namen.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči 
se uredijo s pogodbo.

10. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na 
podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora 
vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.

II. UKREPI

POMOČI, DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE 
IZJEME 

11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
• posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske 

proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
• povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega 

sektorja,

• dvig kakovosti v pridelavi,
• povečanje zaposlenosti,
• ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.

Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 

higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
• boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).

Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo 

opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc;

- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za 

pridelavo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  

računalniško programsko opremo;
- nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne 

naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 
celotne investicije;

- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter 
prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih 
nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;

- nakup in postavitev rastlinjakov,plastenjakov vključno s 
pripadajočo opremo;

- nakup in postavitev mrež proti toči.

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo 

domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev 

dostopov  (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih 
na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 

in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 

kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja;

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;

- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju 

vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar 
mora biti razvidno iz vloge;

- po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo 
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso 
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podjetja v težavah.

Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, 

oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna 
oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …); 

- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za 
krmljenje, molžo in izločke,…); 

- stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje 
pomožnih živinorejskih objektov; obnova ali rekonstrukcija 
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda 
nitratne direktive ni opravičljiv strošek;

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, 
vključno z računalniško programsko opremo;

- stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov 
ali postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) 
obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in 
postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega 
materiala, postavitev mrež proti toči);

- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s 
pripadajočo opremo;

- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor 

(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč, …);

- stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna 
dela in material za drenažo;

- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
• nakup živali in nakup kmetijskih zemljišč,
• nakup enoletnih rastlin,
• investicije v naložbe trgovine,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU in
nakup proizvodnih pravic.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči: 
• do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi 

dejavniki;
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
 če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od   

vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost 
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti 
opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 
1698/2005). 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže 
novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in 
dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sem 

preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let 
oz. 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih 
virov in lokalnih virov. 

12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno 
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter 
prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora 
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se 
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. 

Cilji ukrepa:
• ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
• prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih 
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom in sicer:
- za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti 

neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih 
gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti); 

- za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev 
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne 
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
- obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi 

pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;

- predloženi morajo biti predračuni.

Upravičeni stroški:
- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 

(stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo 
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, 
posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt 
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program, 
…);

- stroški nakupa materiala in izvedbe del.

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči: 
• za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih 

stroškov,
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• za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% 
dejanskih stroškov oz. 75% na OMD, če naložba ne 
povzroči dodatnega povečanja proizvodne zmogljivosti,

• do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za 
ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. 

13. člen 
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu 
(6. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi 
premestitve poslopja, v javnem interesu, ki je opredeljen s 
pravno podlago, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje 
v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za 
ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.

Cilj ukrepa 
• upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev 

pogojev za normalno poslovanje.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopji v 
javnem interesu, ki je opredeljen s pravno podlago

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev. 

Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine).

Upravičeni stroški:
• razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih 

stavb,
• razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev 

obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega 
modernejšega poslopja,

• razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s 
povečanjem proizvodne zmogljivosti.

Podpore se ne dodelijo za:
• za že izvedena dela,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU

Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev poslopja 

zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev 
obstoječih stavb,

• če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi 
modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% 
na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja 
vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec 
mladi kmet, je prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 
45% na OMD,

• če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne 
zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD 
pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. 
Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% na 

ostalih območjih ali 45% na OMD.

14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati 
posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo 
naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, 
udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale 
zaradi bolezni živali.

Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in 
bolezni živali na kmetijski proizvodnji.

Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim 
predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno 
pogodbo za tekoče leto.

Splošni pogoji upravičenosti:
• Izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja 

sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za: 
• zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, 

spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem 
in poplavami, 

• zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi 
bolezni.

Podpore se ne dodelijo:
• za tiste deleže pomoči, kot jih z predpisom o sofinanciranju 

zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje 
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,

• kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo,

• kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni 
del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja 
občine.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• Razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz 

nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov za 
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov 
ter zavarovanja živali zaradi bolezni.

15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne 
posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji interes 
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za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem 
povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Cilj ukrepa: 
• s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč 

omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih 
zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z 
zaokrožitvijo zemljišč.

Upravičenci: 
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, pravnih in upravnih postopkov.

Upravičeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov.
 
Podpore se ne dodelijo:
• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
• za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih 

postopkov.

16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih 
proizvodov 
(14. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih 
proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost 
dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako 
je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih 
kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje 
podjetniških iniciativ.

Cilji ukrepa:
• doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske 

proizvode,
• utrjevanje tržnega položaja kmetov,
• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo 

kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme 
kakovosti.

Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov. 

Upravičenci:

-skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za 
opravljanje storitev tega ukrepa.

Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske 
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali 
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali 
organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so 
registrirane za to dejavnost.
Občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne 
naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih 
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih 
proizvodov:
- za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno 
s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in 
označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno 
z ustreznimi uredbami Skupnosti.

Podpore se ne dodelijo za:
• aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine;
• aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU;
• za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij;
• za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam 

kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da 
stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % dejansko nastalih stroškov v obliki 

subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju proizvajalcem.

17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost 
kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti 
preživetja. 

Cilji ukrepa:
Boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 
preživetja,

Predmet podpore:
- stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, 

organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, 
sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč.

Upravičenci:
1. društva in združenja, 
2. registrirani izvajalci.
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Občina Šmartno ob Paki z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh 
ter način izvedbe plačil.

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točki 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi 
predložiti letni program dela.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge 
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih 
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov 
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli 
za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, 
strokovne ekskurzije,...):

• najem prostora, 
• honorar izvajalcu, 
• oglaševanje, 
• gradiva za udeležence, 
• stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje 

strani:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne 

dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih:

- stroški udeležbe,
- potni stroški,
- stroškov publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do 

vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo 

dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov 
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani).

Podpore se ne dodelijo:
• za že izvedene aktivnosti,
• za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi 

stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, 
redne pravne storitve ali oglaševanje,

• za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne 
svetovalne službe.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• pomoč lahko krije do 100 % stroškov; 
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 

vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

18. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 17 
tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči 
določenih v členih 4. do 16. Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo 
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo 
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, 
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe 
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti  zvezi 
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z 
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne 
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) 
številka 1535/2007 glede na iste upravičene odhodke ali 
naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena 
intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v 
tem pravilniku.

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO » de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006)

   19. člen  
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis)

Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja 
in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. 
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja 
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe 
dopolnilne dejavnosti

Cilji ukrepa:
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(0)  predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 
1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, 
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za 
živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, 
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),
(1)    neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, 
(2)  neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(3)  turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost 

– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice 
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi 
vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja 
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športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike) );
(4)  dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s 
slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava 
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava 
podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč 
in dišavnic);

(5)   pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na 
kmetiji;

(6)  storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 
orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,

(7)  izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

(8)  zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(9)  aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega 

cvetja in drugih okrasnih rastlin. 

Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.

Splošni pogoji upravičenosti:
• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme 

in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna 
institucija;

• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
• pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 

kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 

vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja;

• naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
• upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse 

pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene 
v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in 
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile 
dejavnosti na kmetiji;

• fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali 
izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni 
registrirana;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 

Upravičeni stroški:
• gradbena in obrtniška dela;
• stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško 

programsko opremo;
• stroški promocije; 
• stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
• splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU in

• nakup proizvodnih pravic.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomočido 50% upravičenih stroškov.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči 
    Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli 

podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let.

20. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, 
ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 
200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) 
št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči 
de minimis).

 III. OSTALI UKREPI OBČINE 

21. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)

Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim 
iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih 
mest in kakovosti življenja na podeželja.

Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader. 

Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne 
razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne 
akcijske skupine. 

Upravičenci:
• lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, 

pristojnega za kmetijstvo.

Pogoji upravičenosti:
- predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne 

razvojne strategije. 

Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne 
razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne 
akcijske skupine.
- do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

22. člen
(Nadzor in sankcije)

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo 
imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico 
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do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji 
dve leti.

V. KONČNI DOLOČBI

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko 
obdobje 2007-2013 (Uradni vestnik MOV, št. 20/2007, z dne 
26.09.2007).

24. člen
Ta pravilnik začne veljati 14. delovni dan po objavi v Uradnem 
vestniku MOV in se uporablja za programsko obdobje 2008-
2013.

Številka: 331-02/2008
Datum: 26.05.2008
    

ŽUPAN Alojz PODGORŠEK, s.r.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 18/91, 45/I/94 – odločba 
US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni List RS, št. 129/06) ter 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV  št. 13/06) je občinski svet 
na 13. seji dne 26.05.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šm./P. 

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje  Odloku o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole bratov 
Letonja  Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV  št. 16/96). 

2. člen
Za prvim  odstavkom 1. člena se doda nov drugi  odstavek, ki 
se glasi:
»V sestavi zavoda je enota vrtca, ki deluje na sedežu zavoda, 
in izvaja  programe za predšolske otroke.«

3. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.442 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, d.n.,
H/55.510 Dejavnost menz,
I/60.230  Drug kopenski potniški promet
K/70.200 Dejanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov kongresov,

O/9.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.623 Druge športne dejavnosti
G/52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE 22.1 Založništvo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v 
javnem interesu.«

4. člen
Drugi in tretji  odstavek 16. člena se spremenita, tako da se 
glasita: »Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo trije   
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda 
in trije  predstavniki staršev od tega en predstavnik staršev 
otrok vrtca.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev javnega zavoda 
OŠ v skladu z zakonom in tem odlokom.  En predstavnik 
delavcev zavoda mora biti iz enote vrtca.

5. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi

Ravnatelj se imenuje in razrešuje po postopku in pod pogoji, 
ki jih določa zakon.

6. člen
Za ureditev vsebin oziroma vprašanj, ki s tem odlokom niso 
urejeni se neposredno uporablja veljavni zakon o financiranju 
vzgoje in izobraževanja.  

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se v skladu z zakonodajo pričnejo 
postopki za priključitev enote vrtca  in  izvolitve novih članov 
sveta šole. Izvolitev novih članov sveta šole se opravi v skladu 
z  določili zakona. Do  priključitve vrtca se v svet zavoda 
imenujejo trije predstavniki delavcev šole, trije predstavniki 
ustanovitelja in trije predstavniki staršev otrok šole.  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št. 026/01-22/96
Šmartno ob Paki, dne 26.05.2008

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), 161. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003 in 33/2007), in 16. člena Statuta 
Občine Šmartno bo Paki (Uradni vestnik MOV, 13/2006) na svoji 13. seji dne 
26.05.2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA 

REGIJE«
1. člen

V prvem odstavku 3. člena Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa občinske uprave »URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR« 
(Uradni vestnik MOV, 21/2004) se doda nova sedma točka, ki 
se glasi: 

» 7. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji«.

Dosedanji 7. in 8. točka se preštevilčita in sta sedaj 8. in 9. 
točka.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 
občine. 

Številka: 032-1/2008
Datum: 26.05.2008
                                                                                             

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 13. seji  dne  26.05.2008 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki 

iz javnega dobra
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc. št. 953/4, pot v izmeri 283 m2, vpisana v vložek št. 570, 
k.o. Rečica ob Paki, iz javnega dobra. Nepremičnina postane 
po izvzemu iz javnega dobra last Občine Šmartno ob Paki. 

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

Št.: 414-01-01/2008 
Datum: 26.05.2008   
 

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 13. seji  dne  26.05.2008 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz 

javnega dobra
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc. št. 684/6, cesta v izmeri 3131 m2, vpisana v vložek št. 
226, k.o. Gorenje, iz javnega dobra. Nepremičnina postane po 
izvzemu iz javnega dobra last Občine Šmartno ob Paki. 

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

Št.: 414-01-02/2008 
Datum: 26.05.2008   
 

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 13. seji  dne  26.05.2008 sprejel naslednji 

SKLEP
o nakupu nepremičnin v k.o. Gorenje

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje nakup (menjavo) delov 
nepremičnin parc. št. 383, travnik v izmeri 396 m2 in parc. št 
384, travnik v izmeri 1.926 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižni 
vložek št. 20, k.o. Gorenje. 

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

Št.: 414-03-01/2008
Datum: 26.05.2008   

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 13. seji  dne  26.05.2008  sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Gorenje

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo (menjavo) dela 
nepremičnine parc. št. 684/6, cesta v izmeri 3131 m2, vpisana 
v vložek št. 226, k.o. Gorenje, ki je v lasti Občine Šmartno ob 
Paki.  

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

Št.: 414-02-01/2008
Datum: 26.05.2008    

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena  Statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) na 13. seji  dne  
26.05.2008  sprejel naslednji 

SKLEP
o spremembi trase poti v k.o. Gavce

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje spremembo trase poti, 
ki poteka po parc. št. 459/2, pot v izmeri 1.465 m2, vpisana v 
vložek št. 277, k.o. Gavce.

Vse stroške spremembe trase poti nosi predlagatelj 
spremembe.

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

Št.: 414-01-03/2008 
Datum: 26.05.2008    

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 13. seji  dne  26.05.2008  sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Rečica ob Paki

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnine 
parc. št. 953/4, pot v izmeri 283 m2, vpisana v vložek št. 570, 
k.o. Rečica ob Paki, ki je v lasti Občine Šmartno ob Paki

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

Št.: 414-02-02/2008
Datum: 26.05.2008    

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

Na podlagi 8. člena Zakona  o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07 in  30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV št. 
13/2006)  izdaja župan  Občine Šmartno ob Paki 

ODREDBO
o pogojih za pridobitev pravice uporabe 
plakatnih mest za čas  referendumske  
kampanje v občini  Šmartno ob Paki       

1. člen 
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji plaketiranja 
in nameščanja plakatov za času referendumske  kampanje  ob  
posvetovalnem  referendumu  o območjih in imenih  pokrajin v 
Sloveniji   v Občini Šmartno ob Paki.  

 2. člen
Referendumsko  kampanjo lahko organizirajo  politične stranke 
ali drugi organizatorji referendumske  kampanje. Organizator 
referendumske  kampanje je odgovoren za zakonitost 
referendumske  kampanje.

3. člen
Za čas referendumske  kampanje je na območju Občine 
Šmartno ob Paki dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov 
na vseh  javnih plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator referendumske  kampanje lahko namesti po 
en plakat v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Plakatna mesta so dostopna pod enakimi pogoji vsem 
organizatorjem referendumske  kampanje v občini Šmartno ob 
Paki 
 Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o 
volilni in referendumski kampanji.
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4. člen
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na katerem 
se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji iz zakona o volilni in 
referendumski  kampanji.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov  drugih organizatorjev  
referendumske  kampanje je prepovedano.  
V času  referendumskega  molka je prepovedano lepiti oziroma 
nameščati nove plakate.

5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, 
bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmartno ob Paki na 
stroške organizatorja.

6. člen
Organizatorji  referendumske  kampanje morajo najkasneje v 
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in 
druga propagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje 
tega določila pomeni prekršek, ki se kaznuje na podlagi določil 
Zakona o volilni in referendumski  kampanji. Plakate in druga 
propagandna sporočila, ki ne bodo odstranjeni v predpisanem 
roku, bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena 
oseba Občine Šmartno ob Paki.

7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to odredbo, vključno s 
sankcioniranjem kršitev te odredbe, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volilni in referendumski  kampanji.

8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave  v Uradnem vestniku  
MOV. 

Št: 040 –1/2008 
Datum:  28.  5. 2008

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