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1. SKLEP o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za 
obdobje 2013 - 2016

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu OP cona Šmartno 
ob paki

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12, 4/13 in 9/13) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji  5. Dopisni seji, dne 27. 8. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

o uskladitvi vrednosti projekta v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje 

za obdobje 2013 - 2016

1. člen
V veljavnem Načrtu razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2013 - 2016, ki je sestavni del Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 23/12, 4/13 in 9/13) se uskladi vrednost 
projekta 405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - 
Objekt Gorica, tako da se v letu 2013 vrednost projekta poveča 
iz 4.307.062 EUR na 5.998.526 EUR,  v letu 2014 vrednost 
projekta zmanjša iz 5.024.000 EUR na 1.600.960 EUR in v letu 
2015 vrednost projekta zmanjša iz 2.850.000 EUR na 0 EUR.
 
Viri financiranja so proračunski viri - lastna sredstva. Pravice 
porabe na proračunski postavki 40516014 Prid. novih stan. enot 
in posl. prost. - Objekt Gorica se v letu 2013 v višini 376.377 EUR 
zagotovijo s povečanjem prihodkov na proračunski postavki 
10201007 Stanovanje Gorica in z zmanjšanjem sredstev na 
računih po stanju na dan 31.12.2012 v višini 1.315.087 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 403-02-0003/2012-211
Datum: 28. 8. 2013

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r. 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 61.a. člena v povezavi s četrtim odstavkom 97. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MOV, št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011) je župan Občine Šmartno ob Paki 
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o lokacijskem načrtu OP cona 
Šmartno ob Paki

1. člen
(Predmet )

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu OP cona Šmartno ob Paki. 

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)

Sprememba gospodarskih razmer vpliva na realizacijo izgradnje 
območja obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki. Zaradi še 
nezgrajene  javne gospodarske infrastrukture v območju tega 
lokacijskega načrta, ki je pogoj za druge posege v prostor,  je 
za potencialne  investitorje to območje iz ekonomskega vidika 
nezanimivo. 

3. člen
(Območje sprememb in dopolnitev)

Spremembe in dopolnitve  Odloka o lokacijskem načrtu OP 
cone Šmartno ob Paki se nanašajo na območje A. 

4. člen
(Skrajšan postopek priprave in sprejemanja Odloka )

Zaradi upoštevanja potreb in finančnih možnosti investitorjev 
se  spremeni  faznost izvajanja gradenj v območju urejanja  
in  določi vrsta in način gradenj  na zemljiščih pripadajočih 
obstoječim objektom. Ker se  spremembe ne nanašajo 
na spremembo rabe prostora in ne vplivajo na celovitost 
načrtovanih prostorskih ureditev, bo skladno z določili 61a. 
člena  ZPNačrt-a postopek priprave in sprejemanja  tega 
izvedbenega akta  potekal po skrajšanem postopku.

5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja )

Nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju krajše NUP) so:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, 
Oddelek območja Savinje (področje varstva voda)
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- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Elektro Celje d.o.o. – javno podjetje za distribucijo električne 
energije, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3220 
Velenje
- Telekom Slovenije – poslovna enota Celje, Lava 1, 3102 
Celje
- Slovenske železnice  

Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti 
smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se 
le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

NUP morajo skladno z 58. členom ZPNačrt-a ter v povezavi 
s 4. členom tega sklepa v 15-tih dneh od prejema vloge za 
pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer 
se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo 
sodelovanje in mnenje k predlogu  tega izvedbenega akta ni 
potrebno. 

NUP morajo skladno z 61 a. členom ZPNačrt-a ter v povezavi 
s 4. členom tega sklepa v 15-tih dneh od prejema vloge za 
pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se 
šteje, da se strinjajo s predlogom Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu OP cone Šmartno ob 
Paki. 

7. člen
(Roki za pripravo)

Postopek priprave in sprejemanja akta bo potekal po 
naslednjem okvirnem terminskem planu:
-izdelava osnutka – avgust 2013;
-pridobitev smernic nosilcev NUP - september 2013;
-izdelava dopolnjenega osnutka
-javna razgrnitev in javna razprava in stališče Občinskem svetu 
do pripomb -  oktober 2013;
-izdelava predloga in pridobitev mnenj- november 2013;
-sprejem dopolnjenega predloga na Občinskem svetu – 
november 2013.

8. člen
 (obveznost financiranja)

Pripravljavec zagotovi  sredstva za izdelavo akta.  

9. člen
(Objava in veljavnost sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV ter na spletnih 
straneh Občine Šmartno ob Paki na http://www.smartnoobpaki.
si/ in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3505-0002-2/2013
Datum: 19. 8. 2013
       

župan Občine Šmartno ob Paki                                                
                                             Janko Kopušar, l. r.
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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%
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