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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 50. člena v povezavi z 
drugim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011), 
na 18. seji dne 17.12.2012 sprejel

ODLOK
 

O  SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA 

PLANA OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE  
1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990

TER DRUŽBENEGA PLANA OBČINE 
VELENJE ZA OBDOBJE 1986 - 1990

ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI  

- DOPOLNITVE 2009 -

1. člen
(1)  Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Velenje za obdobje od leta 1986 - 2000, dopolnjen 
1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 
od leta 1986 - 1990  za območje občine Šmartno ob Paki - 
dopolnjen 1997, 1997/1, 1997/2, 2002 (osnovni odlok o 
PSPA občine Šmartno ob Paki 2002; Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 7/98, 10/99, 8/00 in 14/04) v letu 2009, 
v nadaljevanju: SiD VPA (veljavnih planskih aktov) občine 
Šmartno ob Paki v letu 2009.

(2)  SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 se nanašajo 
na:

- zasnovo poselitve, kmetijstva in gozdarstva z uveljavitvijo 
18 sprememb najboljših kmetijskih zemljišč, 15 
sprememb drugih kmetijskih zemljišč in 8 sprememb 
gozdnih zemljišč v korist stavbnih zemljišč;

- zasnovo kmetijstva, gozdarstva in poselitve z uveljavitvijo 
11 posegov vrnitve stavbnih zemljišč v najboljša kmetijska 
zemljišča in 101 poseg krčitve gozda za vzpostavitev 
kmetijskih zemljišč;

- zasnovo poselitve oziroma zasnovo ureditvenih območjih 
naselij s spremembami mej ureditvenih območij naselij 
Gorenje, Gavce, Šmartno ob Paki, Mali vrh, Veliki vrh, 
Podgora, Rečica ob Paki in Slatine;

- urbanistično zasnovo naselja Šmartno ob Paki - 
programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe 
prostora z opredelitvijo treh razširitev in dveh zmanjšanj 
ureditvenega območja urbanističnih zasnov;

- kartografsko dokumentacijo k planu s prikazanimi 
spremembami.

(3) Sestavni del SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 
so:

- smernice in mnenja, ki so jih v postopku priprave SiD VPA 
občine Šmartno ob Paki v letu 2009 podali nosilci urejanja 
prostora;

- strokovna elaborata, ki sta navedena v 6. členu tega 
odloka;

- vse strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo SiD 
VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 in so navedene v 
12. in 13. členu tega odloka;

- grafični del, ki ga sestavljajo listi navedeni v 14. in 15. členu 
tega odloka.

2. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru se spremeni osmi 
odstavek besedila tako, da se glasi:

»V prostoru občine Šmartno ob Paki se načrtuje pospešen 
razvoj urbanizacije v okviru podeželskega okolja, ki ga 
zaznamuje pretežno razložena poselitev kot posledica 
podedovanega sistema izrabe zemljišč ter naravnih razmer. V 
naselju Šmartno ob Paki se načrtuje izrazitejši razvoj naselja s 
krepitvijo njegovih centralnih funkcij, v okviru drugih naselij pa 
kot krepitev stanovanjske funkcije.«

3. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.1. 
Zasnova organizacije dejavnosti, v podpoglavju 5.1.2. Zasnova 
razporeditve stanovanj, se v celoti spremeni tretji odstavek 
tako, da se glasi:

»Na osnovi razpoložljivih podatkov o ureditvenih območjih 
je ocenjeno, da je mogoče z zapolnitvami ter novogradnjo v 
obstoječih in novih ureditvenih območjih naselij zagotoviti 
možnosti za izgradnjo 190 do 420 novih stanovanjskih enot. 
Število prebivalcev občine Šmartno ob Paki naj bi se povečalo 
predvsem na račun priseljevanja. Večina predvidenih gradenj 
stanovanj bo usmerjena v naselja Šmartno ob Paki (tudi 
večstanovanjski objekti), Gorenje, Gavce, Rečica ob Paki ter 
delno Slatine.«

4. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.1. Zasnova 
organizacije dejavnosti, v podpoglavju 5.1.4. Razporeditev 
proizvodnih dejavnosti, se v celoti spremeni četrti odstavek 
tako, da se glasi:

»Za območje opuščenega kamnoloma tufa v Gorenju se 
načrtuje sanacija območja z ureditvijo obrtno proizvodnega 
območja (gospodarska cona) v velikosti okrog 3,9ha.«

5. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. Zasnova 
namenske rabe prostora, se v besedilu za tabelo doda novo 
besedilo in nova tabela, ki se glasita:

»Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter 
novo opredeljenih stavbnih zemljišč je bilanca osnovne rabe 
prostora v letu 2009 naslednja:
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6. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. 
Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 5.2.1. 
Območja kmetijskih zemljišč, se za zadnjim, tretjim odstavkom 
doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»S SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 je opredeljena 
sprememba rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za 
10,55ha, od tega izvzem iz varovanja najboljših kmetijskih 
zemljišč v velikosti 5,15ha ter iz drugih kmetijskih zemljišč 
v velikosti 5,40ha. Opredeljena je tudi sprememba rabe iz 
stavbnih zemljišč v najboljša kmetijska zemljišča v velikosti 
3,43ha ter krčitve gozdov v velikosti 17,45ha za vzpostavitev 
kmetijskih zemljišč. Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskih 
zemljiščih so podane v strokovnih elaboratih: 

  - Kmetijski elaborat za potrebe sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Šmartno ob 
Paki (SiD VPA občine Šmartno ob Paki – dopolnitve 2009), ki 
jih je pripravil Kmetijsko gozdarski zavod Celje, marec 2010. V 
elaboratu se upoštevajo le naslednje pobude za spremembo 
rabe zemljišč: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 28, 29, 32, 33, 34, 
38, 40, 44, 46, 48, 50, 53, 54, 58, 60, 62, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 
78, 80, 82, 86, 87 in 88.

   - Elaborat za poselitev kot podlaga za SiD VPA občine 
Šmartno ob Paki v letu 2009, ki so ga pripravili Urbana Kočar 
in Kočar d.o.o. Velenje in strokovne službe Občine Šmartno ob 
Paki, z datumom avgust 2012.«

7. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. 
Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 5.2.2. 
Območja gozdov, v točki 5.2.2.2. Spremembe na območju 
gozdov, se za zadnjim, tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:

»Z VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 je opredeljen 
izvzem iz območja gozdov v velikosti 18,82ha, od tega 1,37ha 
za vzpostavitev stavbnih zemljišč ter 17,45ha za vzpostavitev 
kmetijskih zemljišč.«

8. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. 
Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 5.2.3. 
Območja za raziskovanje in pridobivanje rudnin, v točki 
5.2.3.1. Pridobivalni prostori za površinsko pridobivanje rudnin 
- območja kamnolomov, se spremeni zadnji stavek tako da se 
glasi:

»Za območje opuščenega kamnoloma tufa v Gorenju se 
načrtuje sanacija območja z ureditvijo obrtno proizvodnega 
območja (gospodarska cona) v velikosti okrog 3,9ha.«

9. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. 
Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju  5.2.6. 
Ureditvena območja naselij – območja za poselitev, se za 
naslovom doda nova točka, ki se glasi:

»5.2.6.1 Ureditvena območja naselij v letu 2004«

10. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.2. 
Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju  5.2.6. 
Ureditvena območja naselij – območja za poselitev, se za 
točko 5.2.6.1 Ureditvena območja naselij v letu 2004, doda 
nova točka, ki se glasi:

»5.2.6.2 Ureditvena območja naselij v letu 2009

Z VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 so obstoječim 
ureditvenim območjem naselij določena območja notranjega 
razvoja (NR), širitve (SN) in zmanjšanja (ZN) naselja tako, da 
se velikost vseh ureditvenih območij skupaj zmanjša:

Pregled sprememb ureditvenih območij v občini Šmartno ob 
Paki – dopolnitev 2009 (tabela na naslednji strani):
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11. člen

V delu 5. Zasnova dejavnosti v prostoru, v poglavju 5.3. 
Urbanistična zasnova naselja Šmartno ob Paki - programske 
usmeritve, v podpoglavju 5.3.1. Naselje Šmartno ob Paki, 
se za zadnjim, četrtim odstavkom Zasnova načinov urejanja 
dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»Zasnova namenske rabe – dopolnitev v letu 2009 

Ureditveno območje naselja Šmartno ob Paki je z VPA 
občine Šmartno ob Paki v letu 2009 opredeljeno kot območje 
zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami - prevladujočimi 
namembnostmi:

Zasnova načinov urejanja – dopolnitev v letu 2009

Zasnova načinov urejanja za predvidene širitve ureditvenega 
območja urbanističnih zasnov naselja Šmartno ob Paki je 
določena v 12. in 13. členu tega odloka.«

12. člen

V delu 7. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin 
planskih aktov občine Šmartno ob Paki, v poglavju 7.1. Načini 
nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi 
izvedbenimi akti, se v podpoglavju 7.1.1. Prostorski izvedbeni 
načrti (PIA) na koncu besedila dodata dve točki, ki se glasita:

»7.1.1.1 Prostorski izvedbeni akti v letu 2009

Na osnovi SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 se 
za zaključena večja območja usmerjene gradnje, ki jih tvorijo 
zemljišča ene ali več pobud za spremembo rabe iz Elaborata 
za poselitev kot podlaga za VPA občine Šmartno ob Paki v 
letu 2009, izdelajo občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) 
in sicer:

7.1.1.2  Programske zasnove za pripravo OPPN v letu 2009

Za pripravo pogojev za projektiranje in gradnjo v OPPN za 
posamezna zaključena območja naselij, ki jih predstavljajo 
pobude navedene v tabeli v točki 7.1.1.1, je potrebno 
upoštevati programske zasnove ter pogoje smernic nosilcev 
urejanja prostora za pripravo SiD VPA občine Šmartno ob Paki 
v letu 2009:

a) Programske zasnove za OPPN - splošno:
OPPN za posamezna območja se pripravijo v skladu z rešitvami 
v SP, ki se smatrajo kot programske zasnove za OPPN. 

b) Gozdni prostor:
Pri pripravi pogojev v OPPN za pobudi: 28 in 82 je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. 350-4/2010 z datumom 
03.06.2010 Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota 
Nazarje.

c) Varstvo narave:
 Pri pripravi pogojev v OPPN za pobude: 7, 34 in 48 je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. 1-III-247/3-O-10/SL z datumom 
26.05.2010 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

č) Infrastrukturni koridorji - železnica:
 Pri pripravi pogojev v OPPN za pobudo 60 je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. 1.6.ZK-591/10-JB z datumom 
16.06.2010 Slovenskih železnic d.o.o.. 

d) Infrastrukturni koridorji - elektrika:
- Pri pripravi pogojev v OPPN za pobudo 82 je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. 1404/532/vk  z datumom 
20.05.2010 ELES-a Elektro-Slovenija d.o.o.
- Pri pripravi pogojev v OPPN za vse pobude, katerih zemljišča 
segajo v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov 20kV 
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(10m obojestransko od osi daljnovoda) je potrebno upoštevati 
pogoje iz smernic št. PP C / EC10014689/ 10 DF z datumom 
10.06.2010 Elektra Celje d.d.

e) Infrastrukturni koridorji - plin:
 Pri pripravi pogojev v OPPN za pobudi: 1 in 50 je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. S10-266/R-PH/RKP z 
datumom 27.05.2010 in mnenja št. S12-427/R-ZM/RKP z 
datumom 25.09.2102 Geoplina Plinovodi d.o.o.

f) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo 
pred požarom:
Pri pripravi pogojev v OPPN za vse pobude je potrebno 
upoštevati pogoje iz smernic št. 350-144/2010-2 z datumom 
18.05.2010 Ministrstva obrambo, Uprave RS za zaščito in 
reševanje.

g) Upravljanje z vodami:
Pri pripravi pogojev v OPPN za pobude: 46, 50 in 60 je potrebno 
upoštevati:

- vse predpise s področja upravljanja z vodami;
- pogoje iz smernic št. 420-79/2010/2 z datumom 22.06.2010 
Zavoda za ribištvo Slovenije. «

13. člen

V delu 7. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin 
planskih aktov občine Šmartno ob Paki, v poglavju 7.1. Načini 
nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi 
izvedbenimi akti, se v podpoglavju 7.1.2. Prostorski ureditveni 
pogoji (PUP) na koncu besedila dodata dve točki, ki se 
glasita:

»7.1.2.1 PUP v letu 2009
Na osnovi SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 se 
izdelajo spremembe PUP za zemljišča, ki jih predstavljajo 
pobude za spremembo rabe iz Elaborata za poselitev kot 
podlaga za SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009.

Spremembe PUP se nanašajo na naselja in odprti prostor in 
sicer:

7.1.2.2  Obvezna izhodišča za pripravo PUP v letu 2009

Za pripravo pogojev za projektiranje in gradnjo v spremembah 
PUP na zemljiščih, ki jih predstavljajo pobude navedene v 
tabeli v točki 7.1.2.1, je potrebno upoštevati obvezna izhodišča. 
Izhodišča izhajajo iz strokovnih podlag (SP) in smernic nosilcev 
urejanja prostora za pripravo SiD VPA občine Šmartno ob Paki 
v letu 2009 in so njihov sestavni del. Obvezna izhodišča so 
naslednja:

a) Strokovne podlage:
Za vse pobude, ki imajo izdelane SP za poseg v prostor so 
rešitve v SP osnova za pripravo pogojev v spremembah PUP.

b) Gozdni prostor:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za pobudo 13 je 
potrebno upoštevati pogoje iz smernic št. 350-4/2010 z 
datumom 03.06.2010 Zavoda za gozdove Slovenije, Območna 
enota Nazarje.
Za pobude od 88 do 191, ki predstavljajo krčitve gozda in 
vzpostavitev kmetijske rabe, je v spremembah PUP obvezno 
kot pogoj predpisati pridobitev predhodnega mnenja Zavoda 
za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.

c) Varstvo narave:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za pobude: 6, 11, 40, 
44, 58, 77, 80 in 86 je potrebno upoštevati pogoje iz smernic št. 
1-III-247/3-O-10/SL z datumom 26.05.2010 Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave.

d) Infrastrukturni koridorji - železnica:
Pri pripravi pogojev v PUP za pobudo 29 je potrebno upoštevati 
pogoje iz smernic št. 1.6.ZK-591/10-JB z datumom 16.06.2010 
Slovenskih železnic d.o.o.. 

e) Infrastrukturni koridorji - elektrika:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za vse pobude, 
katerih zemljišča segajo v koridorje obstoječih in predvidenih 
daljnovodov 20kV (10m obojestransko od osi daljnovoda) je 
potrebno upoštevati pogoje iz smernic št. PP C / EC10014689/ 
10 DF z datumom 10.06.2010 Elektro Celje d.d.
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f) Infrastrukturni koridorji - plin:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za pobude, 29, 32 in 
62 je potrebno upoštevati pogoje iz smernic št. S10-266/R-PH/
RKP z datumom 27.05.2010 in mnenja št. S12-427/R-ZM/RKP 
z datumom 25.09.2102 Geoplin Plinovodi d.o.o.

g) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo 
pred požarom:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za vse pobude je 
potrebno upoštevati pogoje iz smernic št. 350-144/2010-2 
z datumom 18.05.2010 Ministrstva obrambo, Uprave RS za 
zaščito in reševanje.

h) Upravljanje z vodami:
Pri pripravi pogojev v spremembah PUP za pobud 29, 32 in 62 
je potrebno upoštevati:
- vse predpise s področja upravljanja z vodami;
- pogoje iz smernic št. 420-79/2010/2 z datumom 22.06.2010 
Zavoda za ribištvo Slovenije.

14. člen

V delu 8. Kartografska dokumentacija k prostorskim sestavinam 
planskih aktov občine Šmartno ob Paki, v tč. 2, se na koncu 
seznama listov doda besedilo, ki se glasi:

»S SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 se spremenijo 
in nadomestijo naslednji listi kartografskega dela:

 vsebina: merilo:
list A Vsebina
list B Naslovnica
list št. 1 Zasnova kmetijstva in gozdarstva  1:25000
list št. 7.1 Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij 1:25000
list. št. 7.2 Zasnova območij za poselitev 1:25000
list št. 13  Zasnova osnovne rabe prostora 
 Občine Šmartno ob Paki
  - prikaz obveznih izhodišč državnega PP 1:25000
list št. 14.1 Urbanistična zasnova naselja Šmartno ob Paki:
 zasnova namenske rabe prostora  1:5000«

15. člen

V delu 8. Kartografska dokumentacija k prostorskim sestavinam 
planskih aktov občine Šmartno ob Paki, v tč. 3, se na koncu 
seznama listov doda besedilo, ki se glasi:

»S SiD VPA občine Šmartno ob Paki v letu 2009 se spremenijo 
in nadomestijo vsi listi kartografske dokumentacije:

 vsebina: merilo:
list a Naslovnica
list b  Preglednica vezave listov s prikazom sprem. 1:25000
list št. 1 Mozirje 30, Šoštanj 30 1:5000
list št. 2 Šoštanj 31 1:5000
list št. 3 Šoštanj 32 1:5000
list št. 4 Šoštanj 33 1:5000
list št. 5 Šoštanj 41 1:5000
list št. 6 Šoštanj 42 1:5000
list št. 7 Celje 2, Celje 3 1:5000
list št. 9 Legenda k listom 1 do 8«

16. člen

Kartografska dokumentacija kot sestavni del teh SiD VPA 
občine Šmartno ob Paki v letu 2009, ki je navedena v 14. in 
15. členu tega odloka, je shranjena v digitalni obliki na sedežu 
Občine Šmartno ob Paki. Izpisi kartografske dokumentacije v 
tiskarski in elektronski obliki so na vpogled na sedežu Občine 
Šmartno ob Paki.

Po en vezan izvod kartografske dokumentacije se hrani in je 
na vpogled na sedežu Občine Šmartno ob Paki, na sedežu 
Upravne enote Velenje ter na pristojnem ministrstvu za 
prostor.

17. člen

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

Št.: 350-03/2012-17
Datum: 18.12.2012    
      

Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

Svet  občine Šmartno ob Paki  je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi  
objektov (št. 110/2002, 97/2003 - Odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004 
- ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - Odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 - Odl. 
US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-
1, 76/2010 – ZRud-1a, 20/2011 – Odl.US, 57/2012), 16. člena Statuta  Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 13/06, 13/10 in 20/11) na 18. redni seji 
dne 17.12.2012 sprejel  

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 

občine Šmartno ob Paki za leto 2013
I.

S tem sklepom Svet občine Šmartno ob Paki določa vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2013.

Vrednost  točke znaša:

- za gospodarstvo 0,000334353 EUR
- za površine deponij, odlagališč in kamnolomov    
 0,000416570 EUR
- za družbene dejavnosti  in gospodinjstva    
 0,000212122 EUR.
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II.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati  Sklep o 
vrednosti točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega 
zemljišča  na območju občine Šmartno ob Paki, št. 422-29/2011 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.  23/2011).

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati od 1.1. 2013.

Številka: 422-13/2012
Datum: 18.12.2012

Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, in nadaljnje spremembe) ter 16. 
in 24. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 
13/2010, 20/2011) je na svoji  18. redni seji, dne 17.12.2012 sprejel

SKLEP 
o spremembi in dopolnitvi  

Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja

1. člen

Zaradi prenehanja funkcije člana občinskega sveta Janku 
Kopušarju se namesto njega v Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja kot članica imenuje:

MARJANCA ROGEL PERŠIČ.

Funkcija se podeli do izteka mandatne dobe.

2. člen

Vsa ostala določila Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ostanejo nespremenjena.

3. člen

Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-12/2012-3
Datum: 18.12.2012

                                                                                                  
                                                            Župan Janko Kopušar, 

univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Ur.l. RS, št. 94/07 
in nadaljnje spremembe) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011) je Občinski svet občine Šmartno ob 
Paki na svoji 18. redni seji, dne 17.12.2012 sprejel

SKLEP 
o spremembi in dopolnitvi  

Sklepa o imenovanju Komisije 
za izvedbo in nadzor premoženja občine 

Šmartno ob Paki
1.

Zaradi prenehanja funkcije člana občinskega sveta Janku 
Kopušarju se namesto njega v Komisijo za izvedbo in nadzor 
premoženja kot član imenuje:

ZDRAVKO RAMŠAK.

Funkcija se podeli do izteka mandatne dobe.

2.
Za predsednika komisije se tako imenuje dosedanji član 
Komisije za izvedbo in nadzor premoženja

ROBERT CRNJAC.

3.
Vsa ostala določila Sklepa o imenovanju komisije za izvedbo 
in nadzor premoženja ostanejo nespremenjena.

4. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku MOV.

Številka: 032-12/2012-4
Datum: 18.12.2012

Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/2009, 57/2012)  ter 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestni MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) je župan Občine Šmartno ob 
Paki dne 10.12.2012 sprejel

S K L E P
o nadaljevanju začetka priprave Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki

1. Splošno
1.1 S tem sklepom določa župan Občine Šmartno ob 
Paki nadaljevanje postopka začete priprave Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki  (v nadaljevanju 
OPN OŠM).
1.2 Občina Šmartno ob Paki je vodila postopek priprave OPN 
OŠM na podlagi sprejetega sklepa župana št. 3500-1/2007 
objavljenega v Uradnem vestniku št. 23-2007.
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1.3 Pravna podlaga za pripravo in način priprave OPN OŠM je 
Zakon o prostorskem načrtovanju in pri nadaljevanju postopka 
tudi njegove spremembe in dopolnitve (v nadaljevanju ZPNačrt) 
ter podzakonski akti tega predpisa.

2. Ocena stanja in razlogi 
2.1 Občina Šmartno ob Paki je v letu 2009 zaradi razvojnih 
pobud občanov, ki so podali pobude pred začetkom priprave 
OPN OŠM  pristopila k spremembam  in dopolnitvam  veljavnih 
prostorskih aktov (Sid VPA Šmartno ob Paki- dopolnitev 2009), 
kot je dopuščal 96. člen ZPNačr-ta ( UR.L. RS, št. 33/07). 
2.2 Do sprejetja  sklepa o nadaljevanju začetega postopka 
priprave OPN OŠM je zaključen postopek  priprave  Sid 
VPA Šmartno ob Paki-dopolnitve 2009, katerega vsebina se 
upošteva pri pripravi OPN OŠM.

3. Vsebina in oblika OPN OŠM
3.1  Pri vsebini in obliki OPN OŠM  se upošteva vse področne 
predpise in njihove spremembe in dopolnitve, ki vplivajo na 
pripravo tega prostorskega akta.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1  Za  strokovne rešitve OPN OŠM  se upošteva že izdelane 
strokovne podlage in se jih  uskladi s posameznimi področnimi 
predpisi. 
4.2  Izdela se vse dodatne strokovne podlage, v kolikor 
so potrebne  in glede na spremembe v predpisih v času od 
sprejetega sklepa o začetku priprave OPN OŠM.

5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
5.1 Pred sprejetim sklepom o začetku priprave OPN OŠM, 
št. 3500-1/2007, je Občina Šmartno ob Paki prejela odločbo 
Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-233/2006, z dne 
11.10.2006, katere veljavnost  se preveri na Ministrstvo  za 
kmetijstvo in okolje.  

6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
6.1 Smernice nosilcev urejanja prostora še niso bile pridobljene, 
zato se glede na spremembe državnih nosilcev urejanja 
prostora upošteva naslednje:

- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za prostor,
- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Direktorat za kmetijstvo,
- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo 
  in ribištvo
- ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, 
- MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Agencija RS za okolje, 
- ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE, 
- MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, 
KULTURO IN ŠPORT (MIZKŠ),   
  Direktorat za kulturno dediščino, 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za promet, 
- MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za energijo, 
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 
- MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Direktorat za 
logistiko, 

6.2  Poleg  naštetega v  točki 6.1 se v okviru priprave OPN OŠM 
upošteva druge nosilce urejanja naštete v sklepu o začetku 
priprave OPN OŠM, št. 3500-1/2007 in  po potrebi vključi v 
pripravo tega prostorskega akta  tudi druge nosilce urejanja.

6.3 Smernice in mnenja nosilcev urejanja se pridobi v skladu s 
spremembami in dopolnitvami predpisov iz področja prostora.

7. Postopki in roki  priprave
Postopki in roki priprave posameznih predpisanih faz 
priprave OPN OŠM se navezujejo na pogodbene obveznosti 
načrtovalca tega prostorskega akta in ažurnost posameznih 
nosilcev urejanja prostora. Sprejem prostorskega akta naj bi 
predvidoma bil zaključen v letu 2015.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN
8.1 Glede na nadaljevanje postopka se za izdelavo OPN ŠP 
zagotovi sredstva  v proračunu Občine Šmartno ob Paki za 
leto 2013, 2014 in 2015.

9. Začetek veljavnosti sklepa
9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in na spletni strani Občine Šmartno ob Paki ter začne 
veljati z dnem objave.

Številka: 3505-02/2006-1/2012    
Datum: 11.12.2012     
  

 Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta občine 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011) in 10. 
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik 
MOV, št. 4/07, 12/11) na svoji 18. redni seji sveta, dne 17.12.2012 sprejel

SKLEP
o potrditvi  mandata nadomestnemu članu 

občinskega sveta
1. člen

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi mandat 
nadomestnemu članu občinskega sveta Zdravku Ramšaku. 

Mandat se podeli do izteka mandatne dobe.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-12/2012-2
Datum:18.12.2012

 Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 17. in 19. člena Pravilnika o nalogah, 
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 109/2007 in 
33/2008) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
13/06, 13/2010, 20/2011) na svoji 18. seji dne 17.12.2012 sprejel

SKLEP
o potrditvi programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode za 

leta 2013-2016

I.
Potrdi se program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode za leta 2013-2016, ki ga je izdelal izvajalec 
javne službe Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., v oktobru 
2012 in je priloga temu sklepu.

II.
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., mora 
občini Šmartno ob Paki posredovati kopijo letnega poročila o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode za leto 
2012, ki ga bo skladno z 19. členom Pravilnika o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2013.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 354-0010/2012
Datum: 18.12.2012

 Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 28. člena Pravilnika o oskrbi s 
pitno vodo (Uradni list RS št. 35/2006) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) na svoji 18. seji dne 
17.12.2012 sprejel

SKLEP
o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo  

za leto 2013
I.

Potrdi se program oskrbe s pitno vodo za leto 2013, ki ga je 
izdelal izvajalec javne službe Komunalno podjetje Velenje, 
d.o.o., v oktobru 2012 in je priloga temu sklepu.

II.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunalno podjetje 
Velenje, d.o.o., mora občini Šmartno ob Paki posredovati 
kopijo letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za leto 2012, ki 

ga bo skladno z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2013.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 354-0009/2012
Datum:18.12.2012

 Župan Janko Kopušar, 
univ.dipl.ekon., l.r.

 



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 110 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%

KAZALO 
 

Objava aktov ............................................................................................................................................................................... 1

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 

1. Odlok o  spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, 
dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 za območje občine Šmartno ob 
Paki  - dopolnitve 2009 ........................................................................................................................................................ 3

2. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine  
Šmartno ob Paki za leto 2013 .............................................................................................................................................. 8

3. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja .......... 9
4. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja občine  

Šmartno ob Paki ................................................................................................................................................................... 9
5. S K L E P o nadaljevanju začetka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno ob Paki .......................... 9
6. SKLEP o potrditvi  mandata nadomestnemu članu občinskega sveta ............................................................................. 10
7. SKLEP o potrditvi programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leta 2013-2016 .......... 11
8. SKLEP o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013 ........................................................................................ 11


