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1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem 
načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi  Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti plešivec, cirkovce, paka in 
bevče (pup 03)

OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2013
2. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.
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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

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 60. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS  št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI 

OSNUTKA  ODLOKA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

LOKACIJSKEM NAČRTU STARI JAŠEK V 
VELENJU

I.
Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU STARI 
JAŠEK V VELENJU (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku  
Mestne občine Velenje št. 20/05, 21/05, 30/06, 1/08, 19/08, 
6/09, 10/10 in 2/12  – v nadaljevanju:  Odlok o LN). 
 

II.
Javna razgrnitev Odloka o LN bo izvedena v avli Mestne občine 
Velenje in v prostorih Krajevne skupnosti Stara vas Velenje. 
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 
15 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Stara vas Velenje 
organiziral javno obravnavo Odloka o LN. Javna obravnava bo 
2. 10. 2013 ob 17:00 uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega Odloka o LN 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 urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v 
Velenju.

Številka: 350-03-0010/2004-300 
Datum:   24. 9. 2013

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 60. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS  št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI 

OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 
ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; 

Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka 
in Bevče (PUP 03)

I.
Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (Odlok je objavljen 
v Uradnem vestniku  Mestne občine Velenje št. 6/10-UPB1 in 
27/10  – v nadaljevanju:  Odlok o PUP). 
 

II.
Javna razgrnitev Odloka o PUP bo izvedena v avli Mestne 
občine Velenje in v prostorih Krajevnih skupnosti Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bevče. 
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 
15 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevnimi skupnostmi Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bevče organiziral javno obravnavo Odloka 
o PUP. Javna obravnava bo 2. 10. 2013 ob 17:00 uri v sejni 
dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega Odloka o PUP 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 urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v 
Velenju.

Številka: 350-03-0005/2001-300 
Datum:   24. 9. 2013

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 09/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/ 06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski 
svet Občine Šmartno ob Paki na 23. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel naslednji 

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki 

v letu 2013

I.
GRB Občine Šmartno ob Paki prejme
1. Milan ROGEL 
za dolgoletno aktivno delo in večletno predsedovanje odboru 
invalidov ter aktivno delo v moškem pevskem zboru .

PLAKETO Občine Šmartno ob Paki  prejmejo
1. Karolina PODVRATNIK  
za dolgoletno delo na področju kulture in njen dragocen  
prispevek pri delovanju in razvoju ljubiteljske dejavnosti v 
občini.

2. Skupina VESELE BABICE  Z ZDRAVKOM 
za večletno uspešno delo na glasbenem področju in ohranjanju 
ljudske glasbe. 

NAZIV  ČASTNI   OBČAN (posmrtno) prejme
1. Ivan RAKUN 
za življenjsko delo in  izjemen prispevek za napredek 
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, vzgoje in 
izobraževanja ter za prispevek številnim izjemnim dosežkom , 
ki so imeli trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.  

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

Številka : 610-0002/2013-3
Datum: 23. 9. 2013

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 13/06, 13/10, 20/11, 1/13) je Občinski svet Občine Šmartno 

ob Paki na svoji 23. redni seji, dne 23. 9. 2013 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

1. člen
V Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. se kot 
predstavnik občine Šmartno ob Paki imenuje Bojan Kladnik.

2. člen
Bojanu Kladniku  je sedanji mandat prenehal 13. 7. 2013. 
Bojanu Kladniku začne nova mandatna doba v trajanju štirih 
let teči z dnem 24. 9. 2013.

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

Številka: 032-0011/2013-1
Datum: 24. 9. 2013
  
                     župan Občine Šmartno ob Paki
 Janko Kopušar, l.r.

Na podlagi 70. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK; 
Uradni list RS 96/2002, 123/2006, 7/2007, 53/2007, 65/2007, 56/2008, 4/2010, 
20/2011, 100/2011) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je občinski svet občine Šmartno ob 
Paki na svoji 23. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel naslednji

SKLEP 
o spremembi Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture

1. člen
V Sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/1996) se prva 
točka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
Kulturni dom Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, parc. št. 
112/5, k.o. Šmartno ob Paki, stavba št. 113, z neto površino 
760 m2. 

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

Številka: 622-0001/2013
Datum: 24. 9. 2013
        
                                                župan Občine Šmartno ob Paki
 Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 
108/2009, 57/2012, 109/2012, 35/2013), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/06, št. 13/2010, št. 20/2011, 1/2013)  je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki na 23. seji dne 23. 9. 2013 sprejel    
 
       

ODLOK  
O NOVELACIJI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ  

 IN PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo (v 
nadaljevanju: program opremljanja) za območje občine Šmartno ob Paki, ki ga je izdelalo 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, št. projekta PO-01/2013-
SK. 
 

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 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 oziroma na neto 

tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih 
območjih,  

- podlage za odmero komunalnega prispevka, 
- grafične priloge. 

 
(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, 

- 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. 
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(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec 
ali zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višino komunalnega prispevka 
niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. 
 
(3) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja 
objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.  
 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka velja, da stroški fizične priključitve objekta na 
obstoječo komunalno opremo niso vključeni v odmerjeni znesek komunalnega prispevka. 
 
(5) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe. 
 
(6) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju so skupni stroški, zmanjšani za delež drugih virov. 
 
(7) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na 
katerih je zgrajen objekt oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorski načrtom 
namenjena za graditev objektov. 
 
(8) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836. 
   
 

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME 
 

5. člen 
 

Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja. 
 
 

6. člen 
 
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v občini Šmartno ob Paki: 

- vodovod (oznaka obračunskih območij VO), 
- kanalizacija (oznaka obračunskega območja KA), 
- ceste (oznaka obračunskega območja CE), 
- javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskega območja JP), 
- javne površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO). 

 
 

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME 
 

7. člen 
 

Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so: 
- vodovod: 2 obračunski območji od VO1 do VO2, 
- kanalizacija: 1 obračunsko območje KA1, 
- ceste: eno obračunsko območje CE1, 
- javne odprte in zelene površine: eno obračunsko območje JP1, 
- javne površine za ravnanje z odpadki: obračunsko območje RO1. 
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8. člen 
 
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa 
opremljanja. 
 
 

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

 
9. člen 

 
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja. 

 
 

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

KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 
 

10. člen 
 
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju so: 
 

VODOVOD 
Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 parcele (€/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (€/m2) 

Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj 

VO1 0,79 2,07 2,86 3,53 9,26 12,79 
VO2 0,21 1,14 1,35 2,07 11,62 13,69 
 
 

KANALIZACIJA 
Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 parcele (€/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (€/m2) 

Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna 
in primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj 

KA1 1,72 1,24 2,96 4,89 3,53 8,42 
 
 

CESTE 
Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 parcele (€/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (€/m2) 

Primarna in sekundarna komunalna oprema Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

CE1 2,52 12,83 
 
 



           24 september 2013URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 8  / Številka 014-2013

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

4 
 

 
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE 

Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 parcele (€/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (€/m2) 

Primarna in sekundarna komunalna oprema Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

JP1 0,30 1,54 
 
 

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
Obračunsko 
območje 

Strošek na m2 parcele (€/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (€/m2) 

Primarna in sekundarna komunalna oprema Primarna in sekundarna komunalna 
oprema 

RO1 0,07 0,35 
 
 

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. 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 oziroma 
spreminja njegovo namembnost. 

 
(2) Komunalni prispevek se odmeri: 

- za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred 
izdajo gradbenega dovoljenja, 

- za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na 
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 
(3) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške komunalne opreme na območju 
objekta glede na dva kriterija: 

- površina (gradbene) parcele zavezanca in  
- neto tlorisna površina stavbe. 

 
12. člen 

 
Stroški iz 10. člena tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka revalorizirajo z indeksom,  
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja. 
 
 

VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

13. člen 
 
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način: 
 
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnosti x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt) 
 
Zgornje oznake pomenijo: 

- KP(i)  komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,  
- A(parcela) površina gradbene parcele objekta (m2), 
- Cp(i)  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno   

komunalno opremo na obračunskem območju, 
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- Dp  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, 
- Kdejavnost faktor dejavnosti,  
- Ct(i)  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine  

objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, 
- A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta (m2), 
- Dt  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.  

 
14. člen 

 
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 
 
KP = ∑KP(i) 
 
Zgornje oznake pomenijo: 

- KP  celotni izračunani komunalni prispevek, 
- KP(i)  izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme,  

na katero se objekt priključuje. 
 

15. člen 
 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove 
namembnosti se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim 
prispevkom po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in komunalnim 
prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. 
 
Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v znesku razlike. V nasprotnem 
primeru se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.  
 
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenem delu oziroma 
gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta se že poravnane obveznosti iz 
naslova obračuna komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih 
obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.  
  

16. člen 
 

Razmerje med upoštevanjem merila gradbene parcele in merila neto tlorisne površine pri 
izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,30:0,70. 
 

17. člen 
 

Faktor dejavnosti (K) je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o klasifikaciji 
vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/2011): 
 

Šifra (CC-SI) Faktor dejavnosti 
Kdejavnosti 

Vrsta objektov 

121 1,1 Gostinske stavbe 
122 1,3 Poslovne in upravne stavbe 
123 1,3 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 
1241 1,3 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij 

ter z njimi povezane stavbe  
1242 0,7 Garažne stavbe 
125 0,8 Industrijske stavbe in skladišča 
126 0,7 Stavbe splošnega družbenega pomena 
127 0,7 Druge nestanovanjske stavbe 
21 / Objekti prometne infrastrukture 
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22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi 
23 0,8 Industrijski gradbeni kompleksi 
241 0,7 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
 

18. člen 
 
(1) Komunalni prispevek na območju občine Šmartno ob Paki se ne plača za: 

- gradnjo gospodarske javne infrastrukture, 
- gradnjo neprofitnih stanovanj v delu, katerem je občina investitor ali soinvestitor, 
- gradnjo neprofitnih stanovanj v delu, katerem so investitorji skladi, ki so v 100% državni 

lasti. 
 
(2) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo stavb splošnega družbenega 
pomena v lasti ali solasti občine se priznajo v višini 100% (stavbe za kulturo, muzeji, knjižnice, 
stavbe za vzgojo, izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstvo, športne 
dvorane, pokopališke stavbe, gasilski domovi in podobno). 
 
(3) Občina Šmartno ob Paki za vse nestanovanjske stavbe pod klasifikacijsko številko 12, 
industrijske gradbene komplekse (23) in druge gradbene inženirske objekte (24) določa 50% 
olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka. 
 
(4) Občinski svet lahko na pobudo župana občine Šmartno ob Paki odloča o dodatnih 
oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka za investicije večjega pomena za 
gospodarski razvoj občine. 
 
 

VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

19. člen 
 
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. 
Odločba se izda v 15 dneh od popolne vloge. Da je vloga popolna, se šteje: 

- ko je vloga podpisana s strani vseh zavezancev oziroma s strani pooblaščenca s 
priloženim pooblastilom, 

- ko je poravnana upravna taksa, 
- ko so priložena vsa soglasja, 
- ko je priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za 

odmero komunalnega prispevka (vodilna mapa, arhitektura, po oceni organa tudi druga 
dokumentacija). 

 
O izdani odločbi občina obvesti Upravno enoto. 
 

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

21. člen 
 
Če občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti 
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor 
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo obveznosti obeh strank. 
Investitor je lahko oproščen le plačila dela sekundarne opreme, v kolikor dokaže, da je njegov 
vložek večji, kot je ovrednotena komunalna oprema.    
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22. člen 

 
Program opremljanja je na vpogled na sedežu občine Šmartno ob Paki. 
 
 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

23. člen 
 
Zavezancem, katerim je odločba o plačilu komunalnega prispevka izdana po uradni dolžnosti, je 
plačilo komunalnega prispevka omogočeno v največ desetih (10) zaporednih mesečnih obrokih. 
Zavezanec mora vlogo za obročno plačilo podati najkasneje v roku 15 dni od datuma vročitve 
odločbe. V vlogi se navede razlog za obročno odplačilo ter število želenih obrokov. Občinska 
uprava na podlagi priložene dokumentacije in argumentov zavezancu obročno plačilo odobri ali 
zavrne z dopolnilno odločbo.    
 

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

25. 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.  
 

26. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki /Uradni vestnik MOV, št. 
9/2008). 
 

27. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
        Župan občine Šmartno ob Paki 
        Janko KOPUŠAR. l.r. 
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Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,20/11) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 23. redni seji dne 23.9.2013 sprejel 

 
SKLEP 

o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2013 

 
1. 

S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2013 s spodaj navedenimi nepremičninami.. 
 

2. 
 
B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Zap. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št. Identifikacijska 
oznaka-ID 
nepremičnine 

Površina 
 (m2) 

Delež 
občine 

Okvirna  
vrednost 
EUR 

Način  
prodaje 

1 Hiša z 
zemljiščem 

Šmartno 
ob Paki 

225/4, 
225/2 

556246, 3580310 706 100% 33.000 Javno 
zbiranje 
ponudb 

2 Zemljišče 
med 
Ažmani in 
Primato 
d.o.o. 

Paška 
vas 

792/11 6025749 37 100% 800 Neposredna 
pogodba 

 
3. 

Dopolnitev  letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob 
Paki za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-0001/2013-2 
Datum: 23.09.2013        
                                              
 Župan Občine Šmartno ob Paki: 
 Janko Kopušar, l.r. 
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Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2012 
(Uradni vestnik MOV, št. 01/2012) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki  na svoji 23. redni seji dne 23.9.2013 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 

2013-2016

1. člen
Načrt razvojnih programov Občine Šmartno ob Paki za obdobje 
2013 – 2016, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 1/2013), 
se dopolni s  PPR 18039005 Drugi programi v kulturi. Projekt 
št. OBI125-13-0004 Kulturni dom Š/P se financira v letu 2014 v 
višini 240.000 EUR iz državnega proračuna ter v višini 60.000 
EUR iz lastnih proračunskih sredstev ter v enaki višini v letu 
2015.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 410-07/2013
Datum: 23.9.2013

 župan Občine Šmartno ob Paki:
                                                                   Janko Kopušar, 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

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju
2. SKLEP o javni razgrnitvi  Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; krajevne skupnosti plešivec, 
cirkovce, paka in bevče (pup 03)

OBČINA ŠOŠTANJ - SVET

1. SKLEP o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2013
2. SKLEP o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.
3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4. ODLOK O NOVELACIJI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAG 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2013
6. SKLEP o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2013-2016


