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Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, 
št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/86, 31/00 in 36/00, 127/2006), 11. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/1997, s spremembami in dopolnitvami) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/06, 
13/10, 20/11 in 1/13) na 3. dopisni seji, 13. 12. 2013 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorice javnega 
zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki

I.
Svet občine Šmartno ob Paki daje soglasje k 
imenovanju Mirjam Povh za direktorico javnega 
zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki.  

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

Številka: 032-0015/2013
Datum: 13. 12. 2013

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

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 97/01-ZSDP, 
27/02, 110/02-ZGO-1,15/03-ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 
40/12-ZUJF) določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00, 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni 
vestnik MOV, št. 13/06, 13/10 in 20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki 
na svoji 26. redni seji, dne 23. 12. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnih programov športa v 

občini Šmartno ob Paki

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(vsebina pravilnika)
S tem Pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za 
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju 
športnih programov v Občini Šmartno ob Paki, ki so v javnem 
interesu in so določeni v letnem programu športa občine 
Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: OŠOP) ter način in pogoji 
uporabe javnih športnih objektov.

 
2. člen

(postopek)
Izvajalce letnega programa športa se vrednoti in izbere v skladu 
s tem pravilnikom, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 

izvajanja letnega programa športa občine Šmartno ob Paki.
Višina sredstev na proračunski postavki, namenjeni za 
vzdrževanje športnih objektov, se ne deli na podlagi javnega 
razpisa.

II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POGOJI 
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO SOFINANCIRANJA 
PROGRAMOV

3. člen
(izvajalci letnega programa športa)

Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci športnih programov:
1. športna društva in športni klubi;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem v OŠOP;
3. gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki 
so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa in so splošno koristne ter 
neprofitne;
4. športniki posamezniki.

 
4. člen

(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci 
iz 1. do vključno 3. točke predhodnega člena, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
1. da imajo sedež in delujejo na območju OŠOP;
2. da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje športne 
dejavnosti, razen v primeru združevanja že registriranih športnih 
društev;
3. izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine 
Šmartno ob Paki;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, 
prijavljenih na javni razpis;
5. da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v 
predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki se 
prijavijo na razpis prvič;
6. da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov  ter o doseženih rezultatih in načrt aktivnosti v 
prihodnjem letu, in sicer najkasneje do 31. januarja naslednje leto  
7. da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno evidenco 
članstva;
8. da izvajalci v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo 
domače tekme na območju OŠOP;
9. da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti športniki 
posamezniki, ki imajo stalno prebivališče v OŠOP, so registrirani 
kot člani športnega društva in imajo status športnika.

 
5. člen 

(prepoved večkratnega financiranje izvajalca) 
Izvajalcem športnih programov se njihovi programi financirajo 

zgolj po enem javnem razpisu, ki ga razpiše OŠOP v istem 
koledarskem letu. V primeru že dodeljenih sredstev v drugem 
javnem razpisu, se vloga za sofinanciranje programov športa 

zavrne.
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IV. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV TER DODELITVE 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
(JAVNI RAZPIS)

 6. člen 
Župan glede na proračunske možnosti z letnim programom določi 
vsebine in programe, ki jih bo občina sofinancirala v tekočem letu.
V letnem programu športa so določene: 
- vsebine športnih programov, ki se v proračunskem letu, 
za katerega je sprejet letni program športa, sofinancirajo iz 
proračuna Občine; 
- obseg in vrsta dejavnosti; 
- višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih 
vsebin športnih programov, ki so:
1. športna rekreacija
2. športniki posamezniki
3. kolektivni športi
4. vzdrževanje športnih objektov

7. člen 
vsebina javnega razpisa) 

 
OŠOP vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje 

programov športa iz občinskega proračuna. Javni razpis se 
objavi v občinskem glasilu, na oglasni deski in na spletni 

strani OŠOP. 

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 
- ime in sedež financerja športnih programov, 
- predmet javnega razpisa (vsebine in naloge, ki bodo 
sofinancirane), 
- izvajalce letnega programa športa, ki se lahko prijavijo, 
- pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na javnem razpisu 
izpolnjevati prijavitelji, 
- merila za vrednotenje športnih programov, 
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa, 
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva, 
- rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način 
oddaje prijave na javni razpis, 
- datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis, 
- rok, v katerem bodo prijavitelji oz. potencialni izvajalci 
obveščeni o izidu javnega razpisa, 
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo 
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.

8. člen 
(prijava na javni razpis)

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

Prijava na javni razpis mora vsebovati: 
- podatke o prijavitelju, 
- navedbo športnih programov, za katere prijavitelj kandidira, 
- opis načrtovanih športnih programov, 
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.

Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi 

v javnem razpisu ter vsebovati vse podatke in priloge, 
zahtevane v razpisni dokumentaciji. Občinska proračunska 
sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci 
pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne prijave na javnem 
razpisu.

9. člen 
(strokovna komisija in njene naloge)

 
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje 3 
člansko komisijo za izbor in ovrednotenje prijavljenih 
športnih programov (v nadaljevanju: komisija). 
 
Naloge komisije so:
- odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prejetih prijav 
(formalna popolnost),
- preverjanje vrednotenja športnih programov, skladno z 
merili,
- izračun višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
- sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oz. 
vrednotenju programov,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oz. 
dopolnitev pravilnika,
- priprava poročila o delu komisije.

10. člen 
(odpiranje prijav) 

Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v 
javnem razpisu in ni daljši od 8 dni od dneva izteka roka za 

vložitev prijav.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju ugotavlja 
komisija pravočasnost in popolnost prijav. Prepozno oddane ali 
nepravilno naslovljene oziroma označene kuverte s prijavami 
se ne odpirajo. Prijave, ki niso oddane na predpisanih razpisnih 
obrazcih ali ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se 
izločijo iz nadaljnjega postopka.
 
O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih prijav, 
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po 
vrstnem redu odpiranja prijav, 
- ugotovitve o popolnosti prijav, 
- pripombe članov komisije in sprejete sklepe.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

11. člen 
(nepopolne prijave)

Prijavitelje, ki so v razpisnem roku podali nepopolne prijave, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi 
prijav. Prijave morejo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od 
dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave.

Tajnik občine oz. oseba, ki je od njega pooblaščena, po 
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preteku roka iz prejšnjega odstavka nepopolne prijave zavrže 
s sklepom in o tem pisno obvesti prijavitelja. O pritožbi zoper 
ta sklep odloči župan OŠOP.

12. člen 
(postopek vrednotenja)

Komisija izdela dokončni predlog izbora programov in delitve 
proračunskih sredstev. Predlog se predloži tajniku OŠOP ali 
osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o 
dodelitvi sredstev.

 
13. člen 

(sklep o izbiri in pritožbeni postopek)

Tajnik občine ali oseba, ki je od njega pooblaščena, izdata 
sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga 
komisije. Hkrati se prejemnike pozove k podpisu pogodbe. 
Sklep o izboru prejemnikov sredstev mora vsebovati podatke 
o izbranih programih (ime programa, obseg, višina sredstev…) 
in obrazložitev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila, o kateri odloči župan OŠOP. 

Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za 
pridobitev sredstev.

Prijavitelje, ki niso bili izbrani se obvesti v roku, ki je naveden 
v javnem razpisu. V obrazložitvi morajo biti navedeni razlogi 
za odločitev.

14. člen 
(pogodba)

Za izvedbo programov sklene OŠOP z izbranim izvajalcem 
športnih programov pogodbo. Obvezne sestavine pogodbe 
so: 
- naziv in naslov naročnika in izvajalca programa, 
- vsebino in obseg programov, za katere so sredstva 
dodeljena, 
- čas realizacije programov, 
- višino dodeljenih sredstev, 
- rok izplačila sredstev, 
- rok in način predložitve poročil ter dokazil o porabi sredstev, 
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev 
in neizvedbi odobrenega programa, sredstva vrniti v proračun 
občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
- druge medsebojne pravice in dolžnosti.

V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

15. člen 
(izvajanje nadzora)

Izvajalci športnih programov, ki so z javnim razpisom upravičeni 
do finančnih sredstev, so dolžni izvajati dogovorjene programe 

v skladu s tem Pravilnikom  in z določili pogodbe, ki jo podpišejo 
z Občino. Sredstva morajo izvajalci koristiti za namene, za 
katere so jim bila odobrena.

Občina in nadzorni odbor lahko pri izvajalcih športnih 
dejavnosti kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih 
proračunskih sredstev in izvajanje letnega programa športa.

V primeru, da ugotovita nenamensko porabo proračunskih 
sredstev ali neizvajanje letnega programa, razen v primeru 
višje sile (zlasti naravne nesreče, bolezni, odsotnost zaradi 
neodložljivih službenih odsotnosti, ipd.), se sofinanciranje s 
strani občine takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je izvajalec 
športnega programa dolžan vrniti v občinski proračun.

16. člen 
(obveznost predložitve poročil in dokazil o izvajanju 

programov)

Izvajalci športnih programov so dolžni občinski upravi 
dostaviti poročilo o realizaciji programov najkasneje do 31. 1. 
naslednjega leta.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV 
ŠPORTA

 
17. člen 

(merila za sofinanciranje)

Merila za vrednotenje športnih programov ( v nadaljevanju: 
merila) so sestavni del Pravilnika.

Merila določi Odbor za negospodarske javne službe družbenih 
dejavnosti (v nadaljevanju Odbor), potrdi pa jih Občinski svet.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen 
 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 679-0002/2013 
Datum: 23. 12. 2013

                                              župan Občine Šmartno ob Paki  
                                   Janko Kopušar, l. r.
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MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 
S sredstvi občinskega proračuna Občine Šmartno ob Paki se sofinancirajo programi športa in 
rekreacije, katerih vsebina je opredeljena v nadaljevanju. 

1. Športniki posamezniki 
V tej kategoriji so financirani vsi športniki posamezniki, ki imajo status športnika, imajo 
sedež v OŠOP in so registrirani kot člani športnega društva. Mednje spadajo tudi športniki 
invalidi, ki so športniki posamezniki 

1.1. Kakovostni šport 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja posameznikov, ki nimajo statusa 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, vendar njihovi dosežki in vadbe presegajo zgolj 
športno rekreacije. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov na uradnih 
tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objektov, vadbe, tekmovanja in 
priprave.  

Višina sredstev za kakovostni šport znaša polovico sredstev na proračunski postavki športniki 
posamezniki.  

Višina sredstev namenjena za kakovostne športnike posameznike se enakovredno razdeli med 
prijavljene kakovostne športnike, pri tem pa je najvišji znesek na posameznika omejen na 
tretjino vseh sredstev namenjenih za kakovostne športnike.   

1.2. Vrhunski šport 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda.  

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objektov, vadbe, tekmovanja in 
priprave.  

Višina sredstev za vrhunski šport znaša polovico sredstev na proračunski postavki športniki 
posamezniki.  

Višina sredstev namenjena za vrhunske športnike posameznike se enakovredno razdeli med 
prijavljene vrhunske športnike. 

 

2. Kolektivni športi 

Sem spadajo športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih in v 
katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze  do 
naslova ekipnega državnega prvaka.  

Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih organizacij, strokovni kader in najem ter vzdrževanje 
objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.   

Točke za prijavljene izvajalce se razdelijo po naslednjem ključu: 
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št. članov TOČKE leta 
delovanja 

TOČKE 

1-50 1 2-5 5 
51-100 2 6-10 10 

več kot 100 3 več kot 10 15 
 
 

Vrednost točke (T) = 

višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 
skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 

 

Višina sredstev, ki jih prejme izvajalec športa, se izračuna na podlagi zmnožka točk in vrednosti 
točke. 

 
3. Športna rekreacija  

Cilj športne rekreacije je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo 
življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevanje upadanja 
splošne vitalnosti človeka ter pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. 

Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih društev, strokovni kader in najem ter vzdrževanje 
objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.   

Točke za prijavljene izvajalce se razdelijo po naslednjem ključu: 

št. članov TOČKE leta 
delovanja 

TOČKE 

1-50 1 2-5 1 
51-100 2 6-10 2 

več kot 100 3 več kot 10 3 
 

Dodatne točke za starost članov: 

- Društvo, ki ima več kot polovico vseh članov starejših od 55 let, prejme (eno) dodatno 
točko. 

Vrednost točke (T) = 

višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 
skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 

 

Višina sredstev, ki jih prejme izvajalec športa, se izračuna na podlagi zmnožka točk in vrednosti 
točke. 
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 24. Člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 29/13) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/06,13/10,20/12, 01/2013) na svoji 26. seji, dne 23.12.2013 
sprejel

 
PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob 

Paki za programsko obdobje 2008-2013

1. člen
VPravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko 
obdobje 2008-2013 (Uradni vestnik MOV, št. 09/2008) se doda 
nov 24 a. člen, ki se glasi:
»Ta Pravilnik velja in se uporablja na podlagi določil Uredbe 
(ES št. 800/2008) in nespremenjenih shem državnih pomoči 
tudi v prehodnem obdobju od 1.1. 2014 do 31.12.2014.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku MOV.

Številka: 331-0034/2013-01
Datum: 23.12.2013

   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 26. redni seji dne 23.12.2013 sprejel 

 
SKLEP 

o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2014 

1. 
S tem sklepom se sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine 
Šmartno ob Paki za leto 2014 s spodaj navedenimi nepremičninami. 
 

2. 
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
Zap. 
št. 

Lokacija  Vrsta nepremičnine Predvidena vrednost Ekonomska 
utemeljenost 

1 Paška vas kašča 6.000 ureditev vaškega 
jedra 

 
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 Bife 
»Sajmons« 

Šmartno 
ob Paki 

112/7 del stavbe 110.ES z 
ident.št. 7.E. 
ID9527444 

126,6 100% 70.000 Javno 
zbiranje 
ponudb 

2 Zemljišče 
ob 
blagovnih 
rezervah 

Rečica 
ob Paki 

534, 
538/2, 
514/1, 
514/2 

745973, 3097071, 
751108, 582745 

5333 100% 19.000 Neposredna 
pogodba 

3 Zemljišče 
pri Drevih 

Paška 
vas 

804/1, 
804/2 

 701 100% 1.000 Neposredna 
pogodba 

4 Zemljišče 
pri Mumel  
 

Paška 
vas 

808/5,  
808/4, 
808/3 

 cca. 600 100% 1.000 Neposredna 
pogodba 

5 Travnik Paška 
vas  

809/11 458244 25 100% 50 Neposredna 
pogodba 

6 Gozd, 
pašnik 

Gavce 190/3, 
190/7 

3317162, 997909 406 100% 407 Javno 
zbiranje 
ponudb 

7 Stavbo 
zemljišče 

Gavce 207/7 326151 350 100% 6.000 Javno 
zbiranje 
ponudb 

 
3. 

Dopolnitev  letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine Šmartno ob 
Paki za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-0016/2013  
Datum: 23.12.2013       
                                              
                                                                                   župan Občine Šmartno ob Paki 
                                                                                   Janko Kopušar, l. r. 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 
76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US), 29. člena Zakona o javnih 
financah ( ZJF, Ur.l. 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 26. redni seji, dne 23. 12. 2013 sprejel 
 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2014 

 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2014 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA 
DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni kontov (varianta: podkontov). 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
               
                
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               v EUR    
________________________________________________________________________________________________________________
             Konto – opis                                                        Proračun leta 2014 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    5.385.309 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)     2.372.500  

 70 DAVČNI PRIHODKI      2.042.250 
  700 Davki na dohodek in dobiček        1.779.230 
  703 Davki na premoženje            204.920 
  704 Domači davki na blago in storitve            58.000 
  706 Drugi davki                    100 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI         330.250 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           95.550 
  711 Takse in pristojbine                        1.200 
  712 Globe in druge denarne kazni               1.500 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     0 
  714 Drugi nedavčni prihodki           232.000 
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       72 KAPITALSKI PRIHODKI         92.000 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           70.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                   0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev                          22.000 
                
 73 PREJETE DONACIJE                   0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov                    0 
  731 Prejete donacije iz tujine                     0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI               2.920.809 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij       651.391 
                      741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev prorač. EU               2.269.418 
  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  5.858.137  

 40 TEKOČI ODHODKI                   908.478 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         134.283  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          27.162 
  402 Izdatki za blago in storitve          687.124 
  403 Plačila domačih obresti            13.409 
  409 Rezerve              46.500 
 41 TEKOČI TRANSFERI                1.099.759 
  410 Subvencije              13.000  
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        550.652 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         91.362 
  413 Drugi tekoči domači transferi          444.745 
  414 Tekoči transferi v tujino                        0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                3.811.082 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     3.811.082 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   38.818 
  431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.                         9.000 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                              29.818  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                  -472.828 
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) 
 (I.-7102)-(II.-403-404)                                                                                                 -459.619   
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)                  364.263 

___________________________________________________________________________ 
 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                Konto – opis                                                   Proračun leta 2014                        
  
______________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                          0 
  

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
           KAPITALSKIH DELEŽEV                                                              0 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                                    0 
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___________________________________________________________________________ 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                 Konto – opis                                                       Proračun leta 2014 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                       521.146            
 50 ZADOLŽEVANJE                    521.146 
  500 Domače zadolževanje                         521.146 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                       48.318 
 55 ODPLAČILA DOLGA                     48.318 
  550 Odplačila domačega dolga                         48.318 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                               0 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 

  (VII.-VIII.)                     472.828 
        

XI. NETO FINANCIRANJE       
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)                       471.528 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  XII. STANJE SRED.  NA  RAČ. NA DAN  31. 12. PRET. LETA                  0 
                               
   
 
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 - kontov  in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno ob Paki. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 
43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  
2. prihodki od prodaje občinskih nepremičnin in se uporabijo za nakup novih nepremičnin. 
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5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.  
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2015 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 
občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 37.000 eurov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 37.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
9. člen 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 
eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 521.146 eurov. 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Šmartno ob Paki, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine 5% 
realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg 
možnega zadolževanja občine. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta 
Občine Šmartno ob Paki. 
 
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2014 
zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta občine Šmartno ob Paki. 
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2015) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2015, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 410-0010/2013-2 
Datum:  23. 12. 2013      
 
 
 
 župan občina Šmartno ob Paki: 
                                                                                                   Janko Kopušar, l. r. 
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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 12., 23., 171., in 173. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4-I/99) na 26. redni seji, dne 23. 12. 
2013, sprejel 

ODLOK
o uskladitvah Odlokov o prostorskih 

ureditvenih pogojih za ureditvena območja
naselij ter območje odprtega prostora Občine 

Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim 
planom Občine Šmartno ob Paki 2009 

– uskladitve 2012

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

(namen odloka)
(1) Zaradi uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora 
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/06, 
02/08 - spremembe in dopolnitve, 23/08 – avtentična razlaga, 
6/10 – spremembe in dopolnitve) z Odlokom 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 - dopolnitve 
2009 (Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št. 24/12) se 
sprejmejo Odlok o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega 
prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim 
planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (v 
nadaljevanju: Odlok o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012).

(2) Besedila Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora 
Občine Šmartno ob Paki iz zgoraj navedenih Uradnih vestnikov 
se zaradi obsega uskladitev ter prilagoditve novi zakonodaji 
s področja urejanja prostora in graditve objektov, v celoti 
zamenjajo z novim besedilom, ki sledi v nadaljevanju tega 
odloka od 2. člena do 102. člena.

2. člen
(sestavni deli odloka)

(1) Sestavni del tega odloka sta Kartografska dokumentacija k 
odloku o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012, ki jo je izdelalo 
podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar 
d.o.o., Velenje, pod številko projekta 625/12 – v nadaljevanju 
Kartografska dokumentacija PUP, in kartografski del, ki je 
naveden v 14. členu Odloku 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 - dopolnitve 
2009 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 24/12) – v 
nadaljevanju PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.

(2) Sestavni del tega odloka je Spis o postopku priprave in 
sprejemanja Odloka o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012, ki 

vključuje vse smernice in mnenja, ki so jih v postopku podali 
nosilci urejanja prostora in odločbo Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje, št.: 35409-166/2013/10 z datumom 24.05.2013, da ni 
potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.

(3) Sestavni del tega odloka je Hidrološko – hidravlična študija 
s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe PUP 
Šmartno ob Paki, z datumom december 2013, ki jo je izdelal 
EHO Projekt d.o.o. Ljubljana.

3. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012 vsebuje 
tekstualni in grafični del.
Tekstualni del odloka vsebuje:
I. UVODNE DOLOČBE
II. SKUPNE DOLOČBE, ki jih sestavljajo naslednja poglavja:
1 Območja urejanja prostora
2 Namenska raba prostora
3 Dopustna izraba prostora
4 Namembnost in vrste posegov v prostor
5 Lega objektov
6 Velikost in oblikovanje objektov in posegov v prostor
7 Pogoji in merila za parcelacijo
8 Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro ter 
pogoji priključevanja
9 Varstvo kulturne dediščine
10 Ohranjanje narave
11 Varstvo okolja in naravnih dobrin
12 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
13 Varovanje zdravja
III. POSEBNE DOLOČBE
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
V. PRILOGE: 
Priloga 1 Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in 
podrobnejših namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov 
urejanja
Priloga 2 Pregled varovanih območij kulturne dediščine, 
območij ohranjanja narave
Grafični del (kartografska dokumentacija iz prvega odstavka 2. 
člena tega odloka), vsebuje dva sklopa kart:
I. sklop: Prikaz razmejitev območij urejanja (ki ima za podlago 
kartografsko dokumentacijo iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 
2009) v merilu 1:5000:
list št. 1 Preglednica vezave listov
list št. 2 Mozirje 30, Šoštanj 21
list št. 3 Šoštanj 31
list št. 4 Šoštanj 32
list št. 5 Šoštanj 33
list št. 6 Šoštanj 41
list št. 7 Šoštanj 42
list št. 8 Šoštanj 43
list št. 9 Celje 2, Celje 3
list št. 10 Legenda k listom 2 do 9
II. sklop: Informativni prikaz varovanih območij ter območij z 
omejitvami v prostoru (ki ima za podlago državne in občinske 
podatke – navedba virov z datumi je v legendah kart) v merilu 
1:12500:
list št. 11 območja gospodarske javne infrastrukture, 
list št. 12 varovalni gozd, varstvo kulturne dediščine, ohranjanje 
narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami
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list št. 13 območja poplavne in erozijske nevarnosti – stanje
list št. 14 območja poplavne in erozijske nevarnosti – ukrepi

(2) Kot prikaz varovanj in omejitev v prostoru ter prikaz območij 
prometnih površin, komunalne in energetske infrastrukture, se 
uporablja tudi kartografski del PSPA Občine Šmartno ob Paki 
2009, ki je naveden v prvem odstavku 2. členu tega odloka.

4. člen
(predmet odloka)

(1) Z Odlokom o PUP Občine Šmartno ob Paki 2012 se 
določajo merila in pogoji za gradnje in posege v prostor na 
celotnem območju Občine Šmartno ob Paki, razen območij, ki 
se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti (lokacijski 
načrt: LN, ureditveni načrt: UN, občinski podrobni prostorski 
načrt: OPPN). 

(2) Območja, za katera je predvidena izdelava OPPN, se 
urejajo s tem odlokom do sprejema predvidenih OPPN.

5. člen
(pojmi po tem odloku)

(1) Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
Osnovna namenska raba zemljišča je planska namembnost 
zemljišča kot je določena s PSPA Občine Šmartno ob Paki 
200�.
Podrobnejša namenska raba zemljišča je namembnost 
zemljišča za dejavnosti, ki jih je dovoljeno razvijati na zemljišču 
in je določena s tem odlokom na osnovi usmeritev iz PSPA 
Občine Šmartno ob Paki 2009.
Odprt prostor je splošen izraz za prostor izven ureditvenih 
območij naselij, to je naravna in kulturna krajina, kmetijska in 
gozdna zemljišča ter posamezna stavbišča določena s PSPA 
Občine Šmartno ob Paki 2009.
Ureditveno območje naselja je zaključena celota zemljišč, ki jih 
omejuje meja ureditvenega območja naselja, kot je določena 
s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009. Ureditvena območja 
naselij so lahko deljena na več območij urejanja.
Območja in enote urejanja so z urbanističnimi karakteristikami in 
skupno podrobnejšo namensko rabo opredeljeni prostorski deli 
posameznih ureditvenih območij naselij. Kot enotno območje 
urejanja so skupno obravnavna vsa stavbna zemljišča izven 
ureditvenih območij naselij. Za posamezno območje urejanja 
oziroma njegovo enoto urejanja veljajo skupna določila glede 
pogojev za gradnjo.
Izraz stavbna zemljišča (SZ) v tem odloku pomeni zazidana 
in nezazidana zemljišča, na katerih je ob upoštevanju vseh 
določil tega odloka dovoljena gradnja objektov.
Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt na parceli namenjeni 
gradnji.
Prosto stoječ, tudi samostojen objekt je objekt, ki se ne stika z 
nobeno stranico s sosednjim objektom.
Dozidava objekta je gradnja nove stavbe - dozidava stavbe, 
ko prizidani del s tlorisno površino ne presega 30% tlorisne 
površine obstoječe stavbe in ima enako namembnost.
Nadzidava objekta je nadzidava obstoječega objekta do 
maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje 
posameznih vrst stavb.
Izkoriščeno podstrešje je del stavbe, katerega prostori se 
nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, 
praviloma dvokapno streho.
Enostanovanjska stavba je objekt, ki obsega največ dve 

stanovanji in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni 
strukturi enodružinskih stavb kjer je vsaj 60% BEP namenjenih 
koristnim stanovanjskim površinam.
Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega več stanovanj 
s skupnimi prostori in je več kot 80% BEP namenjene za 
stanovanja.
Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih stavb, ki se med 
seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
Nestanovanjske stavbe so objekti kot so glede na namen 
določeni v enotni klasifikaciji vrst objektov.
Bruto etažna površina stavbe (BEP) je vsota vseh etažnih 
površin s svetlo višino nad 2,20m (vključno z zidovi), ki so nad 
nivojem terena.
Faktor izrabe parcele namenjene gradnji (FI) je določen kot 
razmerje med BEP in celotno površino parcele namenjene 
gradnji. 
Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji (FZ) je določen 
kot razmerje med zazidano površino in celotno površino 
parcele, pri čemer se kot zazidana površina šteje zazidana 
površina objekta, površina morebitnih nadstrešnic ter pomožnih 
objektov, če so na parceli.
Indeks zelenih površin (IZP) predstavlja del parcele namenjene 
gradnji, ki mora biti obvezno namenjen zelenim površinam. IZP 
je izražen v %.
Odprte bivalne površine so v okviru parcele namenjene gradnji 
zelene ali tlakovane površine, ki so namenjene zunanjemu 
bivanju in ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne 
površine (dovoz, dostop, parkirišče, prostor za ekološki otok).
Gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade stavb 
vsaj z enim robom.
Gradbena meja je meja, ki jo načrtovani objekti oziroma 
novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo 
ali pa so od nje umaknjeni v notranjost zemljišča. 
Regulacijska linija je črta, ki označuje koridor ceste, železnice 
ali druge pomembne infrastrukture ali rob posameznega 
varovalnega pasu, v katerega objekti ne smejo segati. 
Odmik objekta se meri od zunanjega, skrajnega roba objekta 
s pogojem, da napušč pri morebitno predvideni izvedbi strehe 
ne presega 0,8m.

(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih namen ni določen 
v prejšnjih odstavkih tega člena, imajo enak pomen kot ga 
določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve 
objektov in drugi predpisi.

II. SKUPNE DOLOČBE
1 OBMOČJA UREJANJA PROSTORA

6. člen
(območja urejanja prostora)

(1) Površine znotraj ureditvenih območij naselij so praviloma 
razdeljene na posamezna območja urejanja s skupnimi 
značilnostmi. Pregled območij urejanja je podan v Prilogi 1 
(Pregled naselij, območij urejanja, osnovnih in podrobnejših 
namenskih rab, dovoljenih gradenj in načinov urejanja) tega 
odloka. Znotraj ureditvenih območij naselij so zajeta predvsem 
stavbna zemljišča (SZ), lahko pa se pojavljajo tudi kmetijska 
(K1 in K2) in gozdna (G) zemljišča. V primerih, da za površine 
znotraj naselij ni določeno območje urejanja, veljajo za te 
površine enaki pogoji urejanja kot so v tem odloku določeni za 
odprti prostor občine.
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(2) Površine zunaj ureditvenih območij naselij se obravnavajo 
kot območje odprtega prostora občine. 

(3) Ureditvena območja naselij z njihovimi območji urejanja 
ter območja odprtega prostora občine so glede na osnovno 
rabo grafično prikazana na posameznih kartah prvega sklopa 
grafičnega dela, ki je naveden v 3. členu tega odloka.

(4) Območja urejanja S(1)3, C(4)2a, c, d – del, C(4)3a – del, 
P(4)2b, c – del, S(4)6a – del, S(4)8c – del, E(7)2a in ČN(7)1 so 
območja, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi akti in skladno 
s 4. členom tega odloka niso predmet tega odloka. 

(5) Območja urejanja E(1)1, S(1)2a – del; C(4)2c d - del, C(4)3a 
– del, C(4)5, C(4)16, T(4)1b, S(8)12a – del, S(9)13b – del, za 
katere je v Prilogi 1 kot način urejanja predvidena izdelava 
OPPN, se urejajo s tem odlokom do sprejema predvidenih 
OPPN.

2 NAMENSKA RABA PROSTORA 
7. člen

(območja urejanja glede na osnovno rabo)
Celotni prostor občine Šmartno ob Paki je skladno z PSPA 
Občine Šmartno ob Paki 2009 razdeljen glede na osnovno 
namensko rabo zemljišč na naslednja območja osnovne 
namenske rabe:
– območja kmetijskih zemljišč, ki vključujejo: najboljša 
– zavarovana – kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska 
zemljišča (K2);
– območja gozdov (G), vključno z gozdovi s posebnim 
pomenom in varovalnimi gozdovi;
– stavbna zemljišča (SZ), ki jih sestavljajo stavbna zemljišča 
znotraj ureditvenih območij naselij ter stavbna zemljišča izven 
ureditvenih območij naselij.

8. člen
(območja urejanja glede na podrobnejšo rabo)

Za poselitvena območja je s tem odlokom določena podrobnejša 
namenska raba zemljišč oziroma dejavnost, ki jih je dovoljeno 
razvijati znotraj poselitvenih območij. Vrste podrobnejše 
namenske rabe oziroma dejavnosti so lahko naslednje:
C/ območja za centralne dejavnosti: osrednja območja 
centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih 
jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, 
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, 
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter 
bivanje;
S/ območja za stanovanja: stanovanjske površine, ki so 
namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi;
M/ območja za mešane dejavnosti: za območje ni 
mogoče določiti pretežne namembnosti; prisotne so centralne, 
storitvene, stanovanjske, za okolje nemoteče obrtne dejavnosti 
in podobno;
O/ območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti: obrtno 
podjetniške dejavnosti ter proizvodne dejavnosti manjših 
obsegov;
P/ območje za proizvodne dejavnosti: gospodarske cone, ki 
so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, 
poslovnim, in proizvodnim dejavnostim;
ŠR območja za športne in rekreacijske dejavnosti: športne 
površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim 
in športnim prireditvam ter površine za oddih, rekreacijo in 

športom na prostem;
TD/ območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma: 
kmečki turizem, turistične sobe, gostinski prostori;
K/ območja za kmetijske dejavnosti: objekti za kmetijske 
dejavnosti (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, skednji, strojne 
lope, kleti in podobno), stanovanjske hiše na kmetijah;
E/ območja za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin: 
objekti in površine za raziskovanje in pridobivanje mineralnih 
surovin;
T/ območja za transportne dejavnosti: objekti in površine 
cestnega in železniškega prometa;
ČN/ območja za gospodarsko infrastrukturo: objekti in površine 
čistilne naprave;
D/ druga, varovana območja: območja gozdov, obvodnega 
prostora, zelenih površin znotraj ureditvenih območij naselij; 
gradnja stavb ni dovoljena;
Po/ območja za pokopališča: pokopališča, ki so namenjena 
površinam za pokop in spominu na umrle;
SZ/ stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij: 
enodružinski stanovanjski objekti, kmetijski objekti, objekti 
dodatno dovoljenih dejavnosti.

9. člen
(prevladujoča in dodatno dovoljena podrobnejša namenska  

raba)
(1) Podrobnejša namenska raba je lahko določena kot 
prevladujoča ali kot dodatno dovoljena podrobnejša namenska 
raba zemljišča. Dodatno dovoljena podrobnejša namenska 
raba je tista dejavnost, ki jo je dovoljeno dodatno razvijati v 
posameznem območju urejanja s pogojem, da ne povzroča 
motilnih vplivov na prevladujočo rabo.

(2) V posameznih območjih urejanja morajo površine 
namenjene prevladujoči namenski rabi obsegati pretežni 
del oziroma najmanj 70% vseh površin. Skupni obseg vseh 
površin, ki se namenijo dodatno dovoljeni namenski rabi ne 
sme presegati 30% površin posameznega območja urejanja.

10. člen
(območja urejanja glede na podrobnejšo rabo, dopustne 

dejavnosti)
(1) Vrste prevladujočih in dodatno dovoljenih podrobnejših 
namenskih rab oziroma dovoljenih dejavnosti, ki so določene 
za posamezna območja urejanja so navedene v Prilogi 1 tega 
odloka.

(2) Območja urejanja glede na podrobnejšo rabo so prikazana 
z oznakami iz Priloge 1 tega odloka na posameznih kartah 
prvega sklopa grafičnega dela, ki je naveden v 3. členu tega 
odloka.

3 DOPUSTNA IZRABA PROSTORA 
11. člen

(dopustna izraba prostora)
Dopustne izrabe prostora, ki se izražajo kot obvezen delež 
(indeks) zelenih površin (IZP) na parceli namenjeni za 
gradnjo, so za posamezne podrobne namenske rabe prostora 
naslednje:
C/ območja za centralne dejavnosti: 20%,
S/ območja za stanovanja: 20%,
M/ območja za mešane dejavnosti: 20%;
O/ območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti: 15%;
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P/ območje za proizvodne dejavnosti: 10%,
TD/ območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma: 
20%,
K/ območja za kmetijske dejavnosti: 20%.

4 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR 
4.1 SKUPNI POGOJI

12. člen
(gradnja glede na osnovno rabo)

(1) Gradnje so dovoljene le v okviru stavbnih zemljišč (SZ), ki 
jih določa osnovna planska namenska raba zemljišč v PSPA 
Občine Šmartno ob Paki 2009 in so v skladu z omejitvami 
in pogoji za varovanja na posameznih območjih urejanja in 
v skladu s posebnimi določbami za posamezna območja 
urejanja.

(2) Izven stavbnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, naprav 
in drugih posegov v prostor, ki so pomembni za razvoj Občine 
Šmartno ob Paki: lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste; jezovi, vodne pregrade in drugi vodni 
objekti; sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti; 
daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska 
omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi; lokalni 
cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in 
lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja; drugi gradbeni 
inženirski objekti; ki niso uvrščeni drugje po enotni klasifikaciji 
vrst objektov.

 
13. člen

(vrste novo gradenj, posegov na obstoječih objektih, drugih 
posegov in ureditev v prostoru)

(1) Vrste novo gradenj, posegov na obstoječih objektih, drugih 
posegov in ureditev v prostoru so določene na osnovi ZGO in 
so lahko naslednje:
a) novo gradnja:
- gradnja novega objekta: nov objekt, dozidava k obstoječemu 
objektu, nadzidava obstoječega objekta (GR),
- rekonstrukcija objekta (REK),
- odstranitev objekta;
b) poseg na obstoječem objektu:
- sprememba namembnosti (SN),
- vzdrževanje objekta (VZ);
c) drugi posegi in ureditve v prostoru:
- agrarne operacije, s katerimi se spreminja prostor,
- drugi posegi in ureditve s katerimi se spreminja prostor.

(2) Vrste gradenj, ki so dovoljene v posameznih območjih in 
enotah urejanja so razvidne v Prilogi 1 k temu odloku. V prvem 
odstavku tega člena so navedene okrajšave za le tiste vrste 
gradenj, ki se pojavljajo tudi v Prilogi 1. 

14. člen
(pogoji glede rabe oziroma namembnosti objektov)

(1) Gradnje in posegi v prostor, ki so navedene v 13. členu 
tega odloka, so dovoljeni za tiste objekte, katerih raba oziroma 
namembnost je skladna z podrobnejšo (prevladujočo ali 
dodatno dovoljeno) namensko rabo, kot je določena v 7. in 8. 
členu tega odloka za območje ali enoto urejanja, v kateri se bo 
izvajala gradnja objekta ali posega.

(2) Gradnje objektov z dodatno dovoljeno namensko rabo so 
dovoljene, če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi 

dovoljenih vplivov na okolje.

(3) V primeru obstoječega objekta ali ureditve, ki ima 
neprimerno dejavnost glede na določeno namensko rabo, je 
potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati 
na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe 
sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti neprimerne dejavnosti 
na obstoječi lokaciji.

15. člen
(pogoji glede obstoječih objektov)

(1) Dozidave, objekti grajeni na mestih porušenih objektov, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov ter investicijska 
vzdrževalna dela opredeljena v predpisih iz področja graditve 
objektov so dovoljena pod pogojem, da so bili objekti zgrajeni 
z dovoljenjem oziroma bili zgrajeni pred letom 1967.

(2) Ohranijo se objekti, ki predstavljajo varovano kulturno 
dediščino ali objekti s pomembnim izročilom. Raba teh objektov 
se lahko spreminja le s pogoji in soglasjem pristojne službe za 
varstvo kulturne dediščine.

16. člen
(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

Gradnja  pomožnih objektov – nezahtevnih in enostavnih  je 
dovoljena skladno s pogoji iz predpisa, ki ureja to področje. 
Vrsta pomožnega objekta oziroma namembnost takšnega 
objekta  mora biti skladna z namembnostjo območja ali enote 
urejanja v kateri bo zgrajen takšen objekt.

 
17. člen

(začasna določila za območja urejanja, kjer je predvidena 
izdelava OPPN)

(1) Območja urejanja, za katera je predvidena izdelava OPPN 
so v posameznih ureditvenih območjih naselij naslednja:
1. Gorenje: E(1)1, S(1)2a-del,
4. Šmartno ob Paki: C(4)2c-del, C(4)2d-del, C(4)3a-del, C(4)5, 
C(4)16, T(4)1b,
8. Rečica ob Paki: S(8)12a-del,
9. Slatine: S(9)13b-del.

(2) V območjih urejanja, ki so navedene v prvem odstavku tega 
člena, je do izdelave OPPN možno izvajati gradnje in posege 
v prostor, ki ne bodo ovirali izvajanja gradenj in ureditev 
predvidenih z OPPN. Ob smiselnem upoštevanju določil 
skupnih PUP so dovoljeni naslednji posegi:
- gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov;
- rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih objektov; 
- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov na obstoječih 
parcelah za potrebe prebivalcev, ki tam prebivajo.

4.2 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V UREDITVENIH 
OBMOČJIH NASELIJ

18. člen
 (namembnost in vrste posegov v območjih urejanja v 

ureditvenih območjih naselij)
Dopustne vrste objektov, gradenj, posegov v prostor in 
dopustne dejavnosti na območjih urejanja znotraj ureditvenih 
območij naselij so razvidne v Prilogi 1 tega odloka.

19. člen
 (posebni pogoji za namembnost in vrste posegov na 
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območjih proizvodnih dejavnosti /P/ in območjih za obrtne 
dejavnosti /O/)

Na območjih proizvodnih dejavnosti (P) in območjih za obrtne 
dejavnosti (O), ki mejijo neposredno na stanovanjska območja 
je za vsako dejavnost, ki se na novo umešča v prostor ali za 
pomembno spremembo obstoječih dejavnosti oziroma naprav, 
potrebno pridobiti strokovno mnenje o primernosti umestitve 
take dejavnosti v prostor glede na vplive na sosednja območja 
in sicer :
- za obremenitev zraka strokovno mnenje inštitucije, ki ima 
pooblastilo ministrstva za ocenjevanje celotne obremenitve 
zunanjega zraka (velja za posege, za katere presoja vplivov 
na okolje po zakonodaji ni potrebna) 
- za obremenitev s hrupom strokovno mnenje inštitucije, ki ima 
pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa v okolju. 
20. člen
(gradnje večstanovanjskih stavb)

Gradnja večstanovanjskih stavb je dovoljena le v ureditvenem 
območju naselja Šmartno ob Paki, v območjih urejanja, za 
katera je določena podrobnejša namenska raba C (centralne 
dejavnosti), ne glede na to ali gre za prevladujočo ali dodatno 
dovoljeno rabo, in če so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz določil 
tega odloka.

21. člen
(strnjena gradnja)

Strnjena gradnja enostanovanjskih stavb je dovoljena na 
območjih urejanja, za katera je določena podrobnejša 
namenska raba S (območja za stanovanja) in M (območja za 
mešane dejavnosti), ne glede na to ali gre za prevladujočo ali 
dodatno dovoljeno rabo, in če so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji 
iz določil tega odloka.

4.3 NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V ODPRTEM 
PROSTORU OBČINE (IZVEN UREDITVENIH OBMOČJIH 
NASELIJ)

22. člen
 (namembnost in vrste posegov na stavbnih zemljiščih /SZ/ 

izven ureditvenih območjih naselij)
Dopustne vrste objektov, gradenj, posegov v prostor in 
dopustne dejavnosti znotraj določenih stavbnih zemljišč, ki 
se nahajajo izven ureditvenih območij naselij, so razvidne v 
Prilogi 1 tega odloka.

23. člen
(namembnost in vrste posegov v okviru stavbnih zemljišč /SZ/ 

domačij na kmetijah)
V okviru stavbnih zemljišč kmetije, ki predstavljajo zaokroženo 
domačijo (objekti in funkcionalno zemljišče objektov), je 
dovoljena gradnja objektov in sicer:
a) Novogradnja stanovanjskih objektov, prizidava, nadzidava 
in rekonstrukcija obstoječih stanovanjskih objektov znotraj 
opredeljenega stavbnega zemljišča. 
b) Novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija 
objektov za potrebe kmetijstva (hlevi, silosi, gnojišča, gnojne 
jame, kozolci, skednji, strojne lope, zidanice - vinske kleti, 
rastlinjaki in podobno).
c) Novogradnja, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov 
za namene dodatnih dejavnosti na kmetiji (kmečki turizem, 
vinotoč, vinska klet, gostilna, dejavnosti v povezavi s turistično 
ponudbo, žage ipd.).

d) Sprememba namembnosti obstoječih objektov na domačiji 
(hlevi, silosi, gnojišča, gnojne jame, kozolci, skednji, strojne 
lope, vinske kleti in podobno) je dovoljena za nove dejavnosti 
v okviru domačije in sicer: za okolje nemoteče obrtne in obrtno 
storitvene dejavnosti (O), športne in rekreacijske površine 
manjših obsegov (ŠR) in turizem in dopolnilne dejavnosti v 
zvezi s turizmom (TD).

24. člen
 (namembnost in vrste posegov na obstoječih objektih izven 

stavbnih zemljišč)
(1) Obstoječi objekti izven stavbnih zemljišč, ki so evidentirani 
na podlagi katastra stavb (v nadaljevanju: obstoječi objekti iz 
katastra), so v Kartografski dokumentaciji iz prvega odstavka 
2. člen tega odloka prikazani z grafičnim znakom kot stavbe 
(zemljišče pod objektom izven območij stavbnih zemljišč). 
Če zakonito zgrajen obstoječi objekt ni vrisan v Kartografski 
dokumentaciji, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane 
objekte.

(2) Za obstoječe objekte iz katastra se kot parcela namenjena 
gradnji upošteva gradbena parcela, če je bila določena z 
gradbenim dovoljenjem (gradbena parcela, funkcionalno 
zemljišče). Če gradbena parcela k objektu ni bila določena, 
se za parcelo namenjeno gradnji šteje tisti del površine 
zemljiške parcele, na kateri stoji objekt (stavbišče), pomnožen 
s faktorjem 1,5. Kot sestavni del parcele namenjene gradnji 
se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot stavbišče ali dvorišče 
vpisana v zemljiški kataster.

(3) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, 
katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska 
namembnost, so dovoljeni posegi le v primeru, če gre za 
izboljšanje bivalnega standarda v objektih. Dodajanje novih 
bivalnih enot ni dovoljeno. 

(4) Ob zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, 
katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska 
namembnost, so v okviru parcele namenjene gradnji dovoljeni 
naslednje vrste objektov glede na zahtevnost in namen:
- nezahtevni objekti: za lastne potrebe, ograje, škarpe, pomožni 
infrastrukturni objekti in pomožni kmetijsko – gozdarski 
objekti;
- enostavni objekti: za lastne potrebe, pomožni kmetijsko 
gozdarski objekti.

(5) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, 
katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena stanovanjska 
namembnost, so v okviru parcele namenjene gradnji dopustne 
naslednje vrste gradenj in posegov:
- gradnja novega objekta kot dozidava k obstoječemu objektu, 
pri čemer ne sme biti presežen faktor izrabe parcele 0,4, ki 
velja za obstoječi in prizidani del skupaj;
- gradnja novega objekta kot nadzidava obstoječega objekta, 
pri čemer ne sme biti presežena višina objekta, ki je določena 
za stanovanjske objekte v pogojih za velikost in oblikovanje;
- rekonstrukcija objekta;
- odstranitev objekta;
- vzdrževanje objekta.

(6) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, 
katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena namembnost 
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nestanovanjska stavba kmetijske narave so v okviru parcele 
namenjene gradnji dopustne naslednje vrste gradenj in 
posegov:
- gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega 
objekta; nov objekt ima lahko po velikosti lahko do 20% večji 
tloris od obstoječega objekta, po namembnosti pa mora biti 
nestanovanjska stavba kmetijske narave;
- gradnja novega objekta kot dozidava k obstoječemu objektu, 
pri čemer lahko tlorisna velikost prizidanega dela doseže do 
30% tlorisne velikosti obstoječega dela objekta;
- gradnja novega objekta kot nadzidava obstoječega objekta, 
pri čemer ne sme biti presežena višina objekta, ki je določena 
za nestanovanjske stavbe kmetijske narave;
- rekonstrukcija objekta;
- odstranitev objekta;
- vzdrževanje objekta.

(7) Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih iz katastra, 
katerim je bila z gradbenim dovoljenjem določena druga 
nestanovanjska namembnost so v okviru parcele namenjene 
gradnji dopustne naslednje vrste gradenj in posegov:
- rekonstrukcija objekta,
- odstranitev objekta,
- vzdrževanje objekta.

25. člen
(namembnost in vrste posegov na kmetijskih zemljiščih)

(1) Območja kmetijskih zemljišč se urejajo v skladu s področno 
zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje tako, da se 
upošteva za prva kmetijska zemljišča dopustno načrtovanje 
posegov s področno zakonodajo in da se na opredeljenih 
območjih naravne in kulturne dediščine ohranja obstoječo rabo 
kmetijskih površin. 

(2) Na podlagi predhodnega pozitivnega mnenja Kmetijsko 
svetovalne službe, ki deluje na področju občine Šmartno ob 
Paki se za kmetijsko gospodarstvo, ki se aktivno ukvarja s 
tržno kmetijsko proizvodnjo, za potrebe kmetijske proizvodnje 
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji izjemoma dovoli gradnja 
objektov za katere ni potrebna presoja okoljske sprejemljivosti 
in niso namenjeni bivanju na območju kmetijskih zemljišč v 
razdalji do 20 m od stavbnega zemljišča kot so objekti za rejo 
živali, kmetijski pomožni objekti, objekti za kmetijske proizvode 
in dopolnilno dejavnost, objekti vodnih zajetij ter objektov 
za akumulacijo vode in namakanje, vodni zbiralniki, grajen 
namakalni sistem s črpališčem, zajem pitne in tehnološke 
vode. 

(3) Poleg dovoljenih gradenj in posegov na kmetijska zemljišča, 
ki so navedene v drugem odstavku tega člena odloka, so brez 
spremembe namenske rabe kmetijskega zemljišča na drugem 
območju kmetijskih zemljišč dovoljeni:
a) pomožni kmetijski objekti, ki se uporabljajo le v  kmetijski 
namen;
b) agrarne operacije in vodni zadrževalnik;
c) omrežja gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno 
in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski 
vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, plinovodi, 
vročevodi in priključki nanje;
d) začasni objekti;
e) gradnja in rekonstrukcije lokalnih cest.

(4) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno 
določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh in 
cestah oziroma urediti začasne nadomestne poti.

(5) Gnojenje kmetijskih površin mora biti v skladu s predpisi, ki 
urejajo dopusten vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla  
in  predpisujejo izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju.

26. člen
(namembnost in vrste posegov na gozdnih zemljiščih)

(1) Območja namenske rabe gozdnih zemljišč se urejajo z 
določili zakona o gozdovih, z gozdnogospodarskimi načrti 
in skladno z določili tega odloka. Za vse posege v območju 
gozdov je potrebno predhodno pridobiti soglasje Zavoda za 
gozdove Slovenije

(2) V okviru gozdnih zemljišč je posebej opredeljeno eno 
območje varovalnega gozda, kjer je omejena možnost 
gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so prepovedane 
golosečnje in krčitve, dovoljena so le sanacijska dela, ki so 
opredeljena z gozdnogospodarskimi načrti.

(3) Na območjih namenske rabe gozdnih zemljišč je 
dovoljeno:
- izvajanje gozdarsko – investicijskih dela skladno z zakonom 
o gozdovih in gozdnogospodarskimi načrti;
- krčenje gozda v kmetijske namene, če je osnovna namenska 
raba zemljišča kmetijsko zemljišče oziroma krčitve do največ 
0,5ha, če je osnovna raba zemljišča gozd in če krčitev ne bo 
ogrozila evidentiranih funkcij gozda;
- sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez 
možnosti nadaljnjega izkoriščanja in širitve;
- urejanje hudournikov in druge vodnogospodarske ureditve.

(4) Na območjih namenske rabe gozdnih zemljišč je za izvedbo 
pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov potrebno 
pridobiti predhodno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

(5) Pri gradnji se mora ohranjati gozdni rob, v primeru 
poškodb pa ga je potrebno ustrezno sanirati oziroma ponovno 
vzpostaviti. Novi objekti morajo biti od obstoječega gozdnega 
roba oddaljeni vsaj eno drevesno oziroma sestojno višino 
odraslega gozdnega drevja. Sestojna višina se določi ob 
izdelavi projektne dokumentacije za vsak primer posebej. 
Za objekte. pri katerih izdelava projektne dokumentacije 
ni posebej predvidena se sestojna višina opredeli v okviru 
soglasja ali mnenja Zavoda za gozdove Slovenije k predvideni 
gradnji. V okviru projektov je potrebno predvideti tudi pomožne 
objekte in prostore za začasne deponije gradbenega materiala 
, gradbenih odpadkov ali viškov odkopane zemlje. Deponiranje 
brez predhodno opredeljenih lokacij v gozd ali gozdni rob ni 
dovoljeno. Pokončani gradnji je potrebno sanirati morebitne 
poškodbe zaradi samih posegov na okoliškem drevju, gozdnih 
poteh in začasnih gradbenih površinah.

(6) Za transport lesa se na območjih erozije, pomembnih 
habitatov oziroma rastišč in podobno uporabijo začasne 
žičnice.

(7) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je 
potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih 
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oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih 
poteh oziroma urediti prehodno ustrezne nadomestne poti. 
Pri zagotovitvi dostopa se ne upošteva samo pogoje za 
gospodarjenje na sosednjih parcelah, temveč širše glede na 
smer spravila iz gozda.

(8) Krčitve se smejo izvajati le v primeru spreminjanja 
terena v kmetijska zemljišča in v primeru trasnih koridorjev 
infrastrukture, kjer niso možne druge izpeljave tras. Pri takšnih 
posegih je obvezna ureditev gozdnih robov. Na opredeljenih 
območjih ohranjanja narave in kulturne dediščine krčitve niso 
dovoljene. Za vse predvidene krčitve gozdov, ki so namenjene 
povečavi kmetijskih zemljišč, je potrebno predhodno uskladiti 
kategorizacijo kmetijskih zemljišč. 

(9) Pri poseku in spravilu lesa se morajo upoštevati določila 
področnih predpisov in predpisov, ki urejajo varstvo pred 
požari. Posek drevja spada med pripravljalna dela za graditev, 
zato je možen za objekte, kjer se izdaja gradbeno dovoljenje, 
po pridobitvi končnega gradbenega dovoljenja. Drevje za 
krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec 
Zavoda za gozdove.

(10) Melioracije gozdnih zemljišč se naj na opredeljenih 
območjih izvajajo skladno z gozdnogospodarskimi načrti. 
Pogozdovanje naj praviloma upošteva vegetacijo, ki je 
primerna rastišču glede na naravno sestavo drevesnih vrst 
oziroma ugotovljeno gozdno združbo na tem rastišču. Še 
posebej to velja na opredeljenih območjih ohranjanja narave 
in kulturne dediščine.

(11) V okviru gozdnih zemljišč so posebej opredeljeni 
varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim pomenom, kjer je 
omejena možnost gospodarjenja z gozdovi. V teh gozdovih so 
prepovedane golosečnje in krčitve, dovoljena so le tista dela, 
ki so opredeljena z gozdnogospodarskimi načrti.

27. člen
(namembnost in vrste posegov na vodnih zemljiščih )

(1) Vodna telesa, vodna zemljišča voda in priobalna zemljišča 
so opredeljena s področno zakonodajo. Skladno z Zakonom o 
vodah je reka Paka opredeljena kot je vodotok 1. reda, Hudi 
potok in drugi potoki v občini Šmartno ob Paki pa so opredeljeni 
kot vodotoki 2. reda 

(2) Prepovedano je neposredno odvajanje odpadnih voda v 
podzemne vode. Posredno odvajanje odpadnih voda, oddajanje 
toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda 
je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o 
vodah in predpisi na področju varstva okolja.

(3) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni 
režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom ZV-1 
pridobiti vodno soglasje, ki ga izda naslovni organ.

(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v 
prostor razen za izjeme:
- gradnjo objektov GJI;
- gradnjo objektov javnega dobra;
- izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje 
hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;
- izvajanje ukrepov ki se nanašajo na ohranjanje narave;

- gradnjo objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje 
vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem 
zemljišču, za zagotovitev  varnosti plovbe in za zagotovitev 
varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih;
- gradnji objektov namenjenih varstvu voda pred 
onesnaženjem;
- gradnji objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in 
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog 
policije.

(5) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem 
in priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah 
mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali gradnja 
na istem mestu, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska 
nevarnost oziroma ogroženost; se ne poslabšuje stanje voda; je 
omogočeno izvajanje javnih služb; se s tem ne ovira obstoječe 
posebne rabe voda; to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami 
in se z rekonstrukcijo ali gradnjo na istem mestu oddaljenost 
od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, 
plavin in plavja onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in 
obvodnih organizmov. Na priobalnih zemljiščih je prepovedano 
gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin, odlaganje ali 
pretovarjanje nevarne snovi v trdni tekoči ali plinasti obliki, 
odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih ali drugih 
podobnih snovi in odlaganje odpadkov.

(7) Z vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne 
rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je potrebno pridobiti 
vodno pravico. Pred vsakim posegom v vodno ali priobalno 
zemljišče je potrebno preveriti ali na območju posega obstaja 
že pridobljena pravica, ki bi ovirala izvedbo posega.

(8) Paka, Prelp in Hudi potok s pritoki sodijo v Šoštanjski 
ribiški okoliš. Vsak poseg mora biti načrtovan na način, ki v 
največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrsten 
pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Prepovedano je 
posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih 
revirjih. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj 
naravnem stanju, prav tako se ohranja obstoječa dinamika, 
hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti se 
gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Odvzem plavin 
(proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne 
živali. Pred vsakim posegom v vodni ali obvodni prostor, ki 
lahko povzroči škodo na ribah, je potrebno vsaj štirinajst 
dni pred posegom obvestiti Ribiško družino Paka - Šoštanj 
zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih izlovov rib. za škodo 
na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja 
oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega 
poseganja v vode je do odškodnine upravičen izvajalec 
ribiškega upravljanja Ribiška družina Paka – Šoštanj.

(9) Prepovedano je posegati oziramo vznemirjati ribe na 
drstiščih rib in v varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na 
kakovost vode in vodni režim se mora načrtovati in opraviti 
izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. 
Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) in drugi posegi v 
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drstišča so prepovedani.

28. člen
 (namembnost in vrste posegov na območjih gospodarske 

javne infrastrukture)
(1) Skladno z zasnovami za posamezno področje infrastrukture 
iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 so na območjih 
prometnih površin, na območjih komunikacijske, energetske in 
okoljske infrastrukture dovoljeni naslednji posegi:
- rekonstrukcije prometnega omrežja (regionalne ceste, lokalne 
ceste, javne poti), gradnja cestnih infrastrukturnih in pomožnih 
cestnih infrastrukturnih objektov ter drugih objektov prometne 
javne infrastrukture;
- rekonstrukcije in vsi posegi za normalno funkcioniranje 
železniške proge Celje - Velenje;
- posegi za normalno funkcioniranje komunikacijske, energetske 
in okoljske infrastrukture;
- za vse enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija 
z nadgraditvijo v dvosistemske daljnovode.

(2) Posegi v območja prometnih površin ter na območjih 
komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture 
so dovoljeni le ob poprejšnjem soglasju upravljavcev 
infrastrukturnih objektov in naprav.

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je treba upoštevati 
REDOS 2035 – razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega 
podjetja Elektro Celje d.d.: Zgornje Savinjska in Šaleška dolina, 
št. študije 1852/3 – izdelana 2008. Planiranje in izgradnja novih 
transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem 
bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih 
področjih. Nove transformatorske postaje bo možno graditi 
kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi 
neposredni bližini.

(4) Pri projektiranju in opremljanju je potrebno upoštevati 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno ob 
Paki (Ur. vestnik MOV, št.: 3-2005) in drugo zakonodajo, ki 
ureja projektiranje in gradnjo vodovodnih objektov in omrežij.

(5) Obstoječe koridorje vodovodnih cevi je potrebno ohraniti 
oziroma predvideti nove. Pod povoznimi in utrjenimi površinami 
je potrebno vodovodne cevi zamenjati z duktilnimi in jih 
prestaviti izven gabaritov predvidenih objektov. na posameznih 
odsekih bo potrebno vodovod obnoviti in povečati. 

(6) Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št.: 88/11), 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št.: 64/12), Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske 
vode na območju občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, 
št.: 04-2007) in ostalo veljavno zakonodajo. 

(7) Upoštevati je potrebno ločen sistem odvodnjavanja, 
obstoječe koridorje javne fekalne, mešane in meteorne 
kanalizacije. Ob ustreznosti obstoječega kanalizacijskega 
omrežja je nove objekte potrebno priključevati naj oziroma ga 
je potrebno izvesti tam, kjer ga ni ali je neustrezno. V primeru 
gradnje je potrebno obstoječe omrežje zaščititi, po potrebi 
prestaviti. V primeru izgradnje nove primarne in sekundarne 
kanalizacije je potrebno upoštevati gravitacijski odvod. 

Upoštevati je potrebno tudi možnost dostopa z vsemi vozili 
in delovnimi stroji do kanalizacijskega omrežja za potrebe 
nadzora in vzdrževalno obnovitvenih del.

(8) Območja gospodarske javne infrastrukture so prikazana v 
grafičnem delu, ki je naveden v drugem odstavku 3. člena tega 
odloka. 

5 LEGA OBJEKTOV 
5.1 LEGA OBJEKTOV NA PARCELI

29. člen
(lega objektov na parceli namenjeni gradnji)

(1) Novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne 
meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno 
vzdrževanje objektov in naprav, da je zagotovljen dostop in 
dovoz intervencijskim vozilom ter da so upoštevani varstveni 
pogoji.

(2) Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji 
obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam 
v prostoru, če so te obstoječe in značilne za okoliško pozidavo. 
Ta pogoj velja tudi za enostavne in nezahtevne objekte.

(3) Če gradbene linije v prostoru ni mogoče ugotoviti, je 
gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena s 
potekom cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi 
odmiki:
- vsaj 6m od roba cestišča lokalne ceste;
- vsaj 4m od roba javne poti; 
- vsaj 4m nekategorizirane ceste oziroma poti;
- vsaj 4m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele; 
odmik je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik sosednje 
parcele;
- odmiki med objekti morajo biti enaki višini od terena do kapi 
višjega objekta, razen ko je še nezgrajen objekt predviden 
južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječega objekta in 
mora biti odmik enak 1,5 višine kapi predvidenega objekta;
- odmiki med objekti morajo biti tolikšni, da zadoščajo požarno 
varnostnim in zdravstvenim normativom.

(4) Zunanje ureditve objektov (robniki internega dovoza do 
objekta, zunanjih utrjenih manipulativnih površin, parkirnih 
površin, zunanjih utrjenih pohodnih površin, ipd.) morajo 
biti odmaknjene vsaj 2m od najbližje točke parcelne meje 
sosednje parcele; odmik je lahko manjši, če s tem soglaša 
lastnik sosednje parcele.

(5) Manjši odmiki od zgoraj določenih morajo biti utemeljeni z 
dokazili in soglasji lastnikov sosednjih zemljišč.

30. člen
(objekti za oglaševanje in obveščanje)

(1) Objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje je 
dovoljeno postavljati na poselitvenih območjih, vendar le znotraj 
ureditvenih območij naselij. Dovoljeno je vzdrževanje, prenova 
in menjava obstoječih objektov in naprav v enakih gabaritih, če 
so postavljeni z ustreznimi dovoljenjem. Postavitev objektov 
in naprav za oglaševanje v sklopu avtobusnih postajališč v 
skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo cest in varnost 
prometa, je dovoljena tudi izven poselitvenih območij.

(2) Objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje je 
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dovoljeno postavljati ob državnih cestah samo s soglasjem 
Direkcije RS za ceste skladno z Zakonom o cestah.

(3) Pravne osebe, društva, samostojni podjetniki in 
posamezniki lahko postavijo in urejajo objekt in naprave za 
oglaševanje izključno za lastne potrebe, v skladu s celostno 
podobo subjekta, na poslovnih objektih in gradbenih parcelah 
objektov, ki jih uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti, s 
pogojem, da njihova postavitev ne sme ogrožati varnosti v 
cestnem prometu.

(4) Oblika in način postavitve turistične, oglaševalske in 
obvestilne signalizacije je dovoljena v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo signalizacijo na javnih cestah.

(5) Postavitev in namestitev objektov za oglaševanje ter 
obveščanje ni dopustno na objektih in v območjih, ki so 
varovani kot kulturni spomeniki. Velikih panojev ter reklamnih 
stolpov ni dopustno postavljati v območjih, varovanih kot 
kulturna dediščina, ostale objekte pa le izjemoma, po predhodni 
preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

5.2 VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE IN ODMIKI 
OBJEKTOV 

31. člen
(splošni pogoji glede odmikov objektov od tras GJI)

(1) Za vse gradnje in posege v prostor, ki bi segli v varovalne 
pasove že zgrajenih ali s PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009 
predvidenih infrastrukturnih objektov in naprav, je potrebno 
pridobiti pogoje in soglasja upravljavcev.

(2) Odmiki novih objektov od tras javne gospodarske 
infrastrukture (GJI) morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi 
normativi, ki veljajo za posamezno vrsto infrastrukture. 
Pogoje za odmike novih objektov in drugih posegov v prostor 
gospodarske javne infrastrukture in varovanih koridorjih GJI 
določijo upravljavci v okviru projektnih pogojev in soglasja k 
posegu.

(3) Varovalni pasovi, koridorji in trase infrastrukturnih objektov 
so prikazane na kartah drugega sklopa grafičnega dela, ki je 
naveden v 3. členu tega odloka.

32. člen 
(pogoji glede odmikov od cestne infrastrukture)

(1) Cestam so s področnimi predpisi določeni varovalni 
pasovi, ki se merijo od zunanjega roba cestnega sveta, na 
vsako stran ceste. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne 
smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi. V varovalnih pasovih 
cest, določenih v zakonih in predpisih, so posegi dovoljeni le 
s soglasjem upravljavca cest oziroma za občinske ceste s 
soglasjem Občine Šmartno ob Paki ter v skladu z namensko 
rabo zemljišča.

(2) Odmiki novih objektov od javnih cest morajo biti pri usklajeni 
s pogoji iz zakona o cestah. 

(3) Minimalni odmik predvidenih objektov in zunanjih ureditev 
od regionalne ceste morajo biti:
- objekta od roba asfalta ceste: 8,0m; 
- parkirišč, ograj, manipulativnih površin in drugih zunanjih 

ureditev, ki niso zelenice, od roba asfalta regionalne ceste: 
5,0m; v primeru, da ima cesta pločnik je ta odmik 2,0m od 
zunanjega roba pločnika.

(4) Ob državnih cestah je treba upoštevati predpisan prostor 
za postavitev prometne signalizacije in opreme (0,5m od 
roba vozišča državne ceste oziroma 2,0m od zunanjega roba 
pločnika idr.). Konkretne rešitve je potrebno prehodno uskladiti 
z upravljavcem državne ceste in jih obdelati v strokovnih 
podlagah. Projektna dokumentacija mora biti izdelana na 
podlagi doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih 
obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, 
svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa 
upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno 
plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po 
kasnejši protihrupni zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim 
plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom 
prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste.

(5) Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica novih pozidav, 
mora biti sestavni del komunalne opreme območja pozidave. 
Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva 
pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne 
zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo 
posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območjih, 
ki se urejajo s tem odlokom. 

(6) Odmiki od nekategoriziranih cest in gozdnih prometnic 
in poljskih poti praviloma ne smejo biti manjši od 4m. V 
naseljih, kjer se je potrebno prilagajati obcestni zazidavi, so 
ti odmiki lahko manjši, za kar pa je potrebno pridobiti soglasje 
upravljavca ceste oziroma za občinske ceste soglasje Občine 
Šmartno ob Paki.

33. člen
(posebni pogoji glede trase državne ceste / tretja razvojna os)
Na območju občine Šmartno ob Paki je načrtovana državna 
cesta med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z republiko 
Avstrijo na osnovi Programa priprave državnega lokacijskega 
načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto AC1 Šentilj 
– Koper in mejo z republiko Avstrijo (Uradni list RS, št. 49/06). 
Za odsek 1. od priključka Šentrupert na AC1 Šentilj – Koper do 
priključka Velenje jug je sprejeta Uredba o začasnih ukrepih 
za zavarovanje urejanja prostora (uradni list RS, št. 2/11). 
Za vse posege v prostor na območju, ki je zavarovano s prej 
navedeno uredbo je potrebno upoštevati pogoje iz uredbe 
oziroma pridobiti pogoje in soglasje pristojnega ministrstva.

34. člen
(pogoji glede odmikov od trase železnice)

(1) Železniško območje obsega progovni pas in postajna 
poslopja s funkcionalnim zemljiščem. Progovni pas je prostor 
med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od 
osi skrajnih tirov za 6m v naselju oziroma 8m zunaj naselja, 
merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge. Predvidene 
ceste morajo biti oddaljene 8,0m od osi obstoječega tira. 
Objekti višine do 15,0m morajo biti oddaljeni minimalno 12,00 
m od osi skrajnega tira.

(2) Železnici je določen varovalni progovni pas, ki obsega 
zemljišče na obeh straneh proge v širini 100m. 
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(3) Za vsak objekt v 100m varovalnem pasu železnice je 
potrebno upoštevati:
- veljavni predpis s katerim  se zagotavlja varnost v železniškem 
prometu,  
- predpise, ki določajo vrsto gradnje gradbenih objektov ali 
drugih objektov v varovalnem progovnem pasu
- predpise, ki določajo minimalne odmike bodočih objektov od 
osi skrajnega tira, 
- predpise, ki določajo gradnjo protihrupne ograje, če se 
pokaže za potrebno

(4) Za vsak objekt v 200 m varovalnem progovnem pasu si 
mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje h gradnji 
od Javne agencije za železniški promet RS.

35. člen
(pogoji glede odmikov objektov od tras energetske in okoljske 

infrastrukture)
(1) Pri lociranju objektov in naprav ter drugih posegih v prostor 
je potrebno upoštevati varovalne koridorje elektro daljnovodov, 
ki se merijo od osi tokovodnikov, in so naslednji:
- za 420 kV in 220 kV:  80m (40m levo in 40m desno od osi),
- za 110 kV:  30m (15m levo in 15m desno od osi),
 - za 20 kV in pripadajoče transformatorske postaje:  20m (10m 
levo in 10m desno od osi).

(2) V varovalnih koridorjih gradnja novih objektov ni dovoljena, 
za vse druge posege pa je potrebno je potrebno izdelati 
ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja 
ter pridobiti soglasje upravljavca daljnovoda.

(3) Za vse objekte, nadzidave in dozidave objektov namenjenih 
za stalno oziroma začasno bivanje ter za pomožne objekte, 
ki posegajo v elektroenergetska koridorje obstoječih ali 
predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne 
vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot jo določa 
trenutno veljavna uredba.

(4) Varovalni pas za prenosno omrežje zemeljskega plina 
znaša 200m, 100m levo in 100m desno od osi omrežja. Vsi 
posegi v varovalni pas so možni le ob izdanih pogojih in 
soglasju upravljavca.

(5) Na obstoječih koridorjih, kjer potekajo vodovodni cevovodi, 
je potrebno zagotoviti varovalne koridorje širine 3m za potrebe 
vzdrževanja in rekonstrukcij.

(6) Na osnovi obstoječih in predvidenih komunalnih naprav 
(vodovod, kanalizacija) določi upravljavec posameznega voda 
širino varovalnih koridorjev vseh cevovodov, možno tudi po 
obstoječih trasah.

36. člen
(pogoji glede odmikov objektov od robov območij, ki po rabi 

niso stavbna zemljišča )
(1) Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj in posegov 
v prostor je potrebno zagotoviti neoviran dostop do posameznih 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in 
gozdnih poteh in cestah oziroma urediti predhodno začasne 
nadomestne poti.

(2) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba 
najmanj za eno sestojno višino odraslega gozdnega drevja. 
Višino odraslega gozdnega drevja na lokaciji določi Zavod za 
gozdove Slovenije v okviru izdaje projektnih pogojev k posegu. 
V primeru, da predpisanega odmika od gozdnega roba ni 
mogoče zagotoviti mora investitor skleniti z lastnikom mejne 
gozdne površine pisni dogovor o ukrepanju in odgovornostih 
v primeru ogrožanja novega objekta. Krčitev mejne gozdne 
površine zaradi izgradnje novega objekta načeloma ni 
dovoljena, če se s krčitvijo zagotavlja doseganje zahtevanega 
odmika.

(3) Vse novogradnje s pripadajočo komunalno, prometno in 
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami, načrtovane 
v območju reke Pake, ki je vodotok 1. reda, morajo biti 
skladno s 14. in 37. členom ZV-1 od vodnega zemljišča Pake 
odmaknjeni minimalno 15 metrov, od vodnih zemljišč pritokov 
Pake (Hudega potoka in drugih potokov obravnavanega 
območja), ki so vsi vodotoki 2. reda, pa minimalno 5 metrov, 
razen v primerih, ki jih kot izjeme določa 37. člen ZV-1.

6 VELIKOST IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POSEGOV V 
PROSTOR

37. člen
(splošni pogoji za velikost in oblikovanje)

Pri oblikovanju novogradenj, nadzidav, dozidav, rekonstrukcij 
in rušitev objektov ter pri gradnji pomožnih – nezahtevnih in 
enostavnih objektov je potrebno doseči skladnost z okolico 
glede na:
- lego objekta;
- velikost objekta;
- površino in gradbeno linijo;
- naklon streh in smer slemena;
- videz gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in 
fasade;
- podrobno namensko rabo, izrabo in zazidanost zemljišča in
- merila arhitekturnih elementov.

38. člen
(možnosti glede oblikovanja stavb)

(1) V okviru ureditvenih območij naselij je dovoljeno posamezne 
stavbe oblikovati v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih 
in simbolnih razlogov, kadar je različnost oziroma nasprotnost 
oblike utemeljena v cilju vzpostavljanja prostorske dominante 
ali večje razpoznavnosti območja. Primerne lokacije za takšne 
gradnje so na primer prometna vozlišča, morebitno neustrezno 
oblikovano obrobje naselja, središče naselja ali dominantna 
lega. Vsak tak poseg oziroma gradnja mora biti pred izdajo 
gradbenega dovoljenja utemeljena z idejnim projektom, ki ga 
mora potrditi pristojni odbor pri občini Šmartno ob Paki. Za 
pomembnejše in zahtevnejše posege je zaželeno, da investitor 
pridobiti idejne rešitve na natečaju. Idejni projekt mora s 
soglasjem potrditi pristojni odbor za prostor pri občini Šmartno 
ob Paki, ki lahko za odločanje o soglasju pridobi strokovna 
mnenja.

(2) Postavljanje takšnih stavb je v varovanih območjih kulturne 
dediščine dopustno le izjemoma, če njihova postavitev ne 
prizadene varovanih vrednot. Umestitev je treba uskladiti s 
pristojno službo za varstvo kulturne dediščine v postopku 
pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma 
s prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev.
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39. člen
(pogoji za izkoriščenost parcel namenjenih gradnji glede na 

namensko rabo)
(1) Pri načrtovanju stavb in posegov v prostor je za določanje 
velikosti stavb in prostorskih ureditev na parceli namenjeni 
gradnji potrebno upoštevati faktorje izrabe (FI) in zazidanosti 
(FZ), ki so določeni za območja posameznih namenskih rab in 
so naslednji:

območje glede na namensko rabo FI največ        FZ največ
C območja za centralne dejavnosti    1,0             0,5
S območja za stanovanja:   
- enostanovanjske stavbe                  0,4                  0,4
- večstanovanjske stavbe                  0,6            0,3
- strnjena gradnja                                1,0            0,5
M območja za mešane dejavnosti    0,4            0,4
O območje za obrtne in obrtno     0,6           0,6
podjetniške dejavnosti
P območje za proizvodne dejavnosti   0,6           0,6
TD območja za dejavnosti v     0,4           0,4
povezavi z razvojem turizma
K območja za kmetijske dejavnosti    0,4           0,4
stavbna zemljišča izven ureditvenih    0,4           0,4
območij naselij

(2) Pri načrtovanju stavb in posegov v prostor je za določanje 
velikosti stavb in prostorskih ureditev na parceli namenjeni 
gradnji potrebno upoštevati tudi pogoje glede dopustne izrabe 
prostora, ki so navedeni v 13. členu tega odloka.

40. člen
(pogoji za oblikovanje enostanovanjskih stavb)

(1) Za oblikovanje enostanovanjskih stavb je potrebno 
upoštevati naslednje pogoje:
- tloris: praviloma podolgovat (razmerje stranic praviloma 
od 1:1,2 do 1:1,5), na strmejših legah naj bo daljša stranica 
vzporedna s terenskimi plastnicami oz. prilagojena sosednjim 
obstoječim objektom; dovoljeni so izzidki, ki pa ne smejo 
presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne smejo 
bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah;
- višinski gabarit: na strmejših terenih klet, pritličje in izkoriščeno 
podstrešje oziroma prilagojeno višinskim gabaritom na 
sosednjih objektih z enako namembnostjo;
- streha: simetrična dvokapnica z naklonom strešin od 30° 
do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; 
smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; 
dovoljena je izvedba zaključkov streh s čopi in izvedba frčad 
tam, kjer je to značilnost na strehah obstoječih sosednjih 
objektov; strehe nad izzidki morajo biti oblikovane enako 
kot nad osnovnim delom objekta, pri tem pa niso dovoljene 
stožčaste oblike streh; strešna kritina mora biti v nižinskih 
legah v temnordeči, opečni barvi, v višinskih legah pa v temno 
sivi barvi oziroma prilagojena po barvi in materialu sosednjim 
obstoječim objektom, če je to ugotovljena značilnost obstoječe 
pozidave.  

(2) Za velikost in oblikovanje dozidav k samostojnim 
enostanovanjskim stavbam je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:
- prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo 
stavbo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s svojim 
vhodom;

- višinski gabarit je lahko le enak osnovni stavbi ali nižji;
- streha: naklon in kritina usklajena s streho osnovne stavbe.

(3) Za velikost in oblikovanje nadzidav samostojnih 
enostanovanjskih stavb je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:
- nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal višin 
sosednjih najvišjih stanovanjskih stavb;
- v oblikovanju se mora podrejati obstoječi zazidavi.

 
41. člen

(večstanovanjske stavbe)
(1) Za oblikovanje večstanovanjskih stavb veljajo enaki pogoji 
oblikovanja kot za samostojne enostanovanjske stavbe s tem, 
da se upoštevajo posebni pogoji glede višinskega gabarita, 
ki ne sme presegati gabaritov na sosednjih stavbah z enako 
namembnostjo.

(2) Za velikost in oblikovanje večstanovanjskih stavb, ki se 
gradijo kot strnjena gradnja, je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:
- zazidalna zasnova: strnjena gradnja stavb je lahko zasnovana 
horizontalno (vrstne hiše) na ravnih terenih ali vertikalno 
(terasne hiše) na strmih terenih, pri čemer se hiša smatra kot 
ena stanovanjska enota. Strnjena gradnja ne sme presegati 
števila štirih hiš, oziroma skupne horizontalne dolžine vrstnih 
hiš do 30m ali vertikalnega gabarita terasnih hiš do 15m.
- višinski gabarit: pri vrstnih hišah praviloma klet, pritličje in 
izkoriščeno podstrešje; pri terasnih hišah: stanovanjske enote 
zasedajo eno etažo;
- projektna dokumentacija: strnjena gradnja stavb se po tem 
odloku šteje kot gradnja ene stavbe, zato je potrebno projektno 
dokumentacijo izdelati za vse stanovanjske enote hkrati, prav 
tako je potrebno zgraditi vse stanovanjske enote hkrati. 

(3) Dovoljena je rekonstrukcija fasad večstanovanjskih stavb 
po predhodno izdelanem projektu enovite rekonstrukcije za 
celotno stavbo. 

 42. člen
(nestanovanjske stavbe)

(1) Pri oblikovanju nestanovanjskih stavb je potrebno upoštevati 
splošne pogoje za velikost in oblikovanje iz 37. člena tega 
odloka; kadar to ni mogoče zaradi zahtev, ki izhajajo iz funkcije 
stavbe, pa naj se upoštevajo načela za določanje stavbne 
gmote in fasadnih razmerij, na osnovi bodoče funkcije stavbe. 
V primeru velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na 
manjše gradbene mase ali ustrezno členiti fasadne elemente.

(2) Oblikovanje v nestanovanjskih stavb se določa se določa 
v idejnem projektu na osnovi funkcije, skupnih meril in 
ugotovljenih posebnosti prostora, v katerega bodo umeščeni. 
Idejni projekt mora s soglasjem potrditi Občina Šmartno 
ob Paki, ki lahko za odločanje o soglasju pridobi strokovna 
mnenja. Za vsak tak poseg oziroma gradnjo, ki ne izpolnjuje 
pogojev za oblikovanje samostojnih stanovanjskih in drugih 
objektov, dozidav in nadzidav, ki so določeni v tem členu, je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega odbora za prostor pri 
Občini Šmartno ob Paki.

 
43. člen

(posebni pogoji za nestanovanjske kmetijske stavbe)
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(1) Gospodarski objekti za potrebe kmetijstva so lahko 
samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali 
gospodarskim poslopjem.

(2) Gospodarski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, skednji, 
kašče, strojne lope, in podobno) so praviloma podolgovatega 
tlorisa s tem, da skupna dolžina ne sme presegati 30m. 
Objekti so lahko enoetažni z možnostjo izvedbe izkoriščenega 
podstrešja, pri čemer višina slemena ne sme presegati 12m 
od najnižje točke na terenu oziroma mersko ne sme presegati 
širine objekta. Streha mora biti simetrična dvokapnica z 
naklonom strešin 30° do 45° ter kritino v temnordeči, opečni 
barvi (praviloma v nižinskih legah) ali temno sivi barvi 
(praviloma v višinskih legah). Za hrambo kmetijskih strojev je 
dovoljena izvedba nadstrešnic, ki morajo biti po obliki in izvedbi 
prilagojeni podobnim bližnjim obstoječim objektom.

(3) Za velikost in oblikovanje zidanic ali vinskih kleti veljajo 
naslednji pogoji:
- Tloris: podolgovata tlorisna zasnova z zazidano površino 
največ 42m2; daljša stranica je vzporedna s terenskimi 
plastnicami.
- Višinski gabarit: klet in izkoriščeno podstrešje.
- Fasade: oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad 
naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim 
(avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih 
tonih.
- Streha: praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin 
30o do 45o oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; 
smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta; 
strešna kritina mora biti v temnordeči, opečni barvi.

(4) Gnojne jame in gnojišča morajo biti vodotesne, brez odtoka, 
redno praznjenje in ustrezno vzdrževane.

(5) Pomožni in začasni objekti za potrebe kmetovanja 
(shrambe) so praviloma v leseni izvedbi, pritlični s kapno lego 
do višine največ 2,6m, naklon strehe 30o do 45o oziroma kot 
pri sosednjih objektih, kritina praviloma temnordeče, opečne 
barve (praviloma v nižinskih legah) ali temno sive barve 
(praviloma v višinskih legah). 

(6) Oblikovaje kozolcev (pomožni kmetijsko gozdarski objekti: 
nezahtevni objekti – dvojni kozolci toplarji: površina nad 40m2 
do vključno 150m2; enostavni objekti: dvojni kozolci toplarji: 
površina do vključno 40m2). Tloris tradicionalnega toplarja 
mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. 
kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti od 8 do 9 m. Višina 
kape mora biti najmanj 10m, naklon dvokapne strehe pa od 40 
do 45º. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi 
stebri morajo biti podložne late. 

(7) Čebelnjaki so praviloma leseni, pritlični s kapno lego do 
višine največ 2,6m, naklon strehe 30o do 45o oziroma kot 
pri sosednjih objektih, enako velja za kritino, ki mora biti 
temnordeče, opečne barve (praviloma v nižinskih legah) ali 
temno sive barve (praviloma v višinskih legah). V objektu 
so lahko površine panjev, čebelarska delavnica in priročna 
skladišča. Objekt ne sme biti podkleten.

 44. člen
(pogoji za pomožne - nezahtevne in enostavne objekte)

Za pomožne - nezahtevne in enostavne objekte veljajo 
naslednji pogoji:
-  upoštevajo se pogoji za umeščanje objektov v prostor kot je 
določeno s tem odlokom za novogradnje.;
- upoštevajo se merila in pogoji oblikovanja kot za novogradnje, 
ne glede na to ali se gradijo kot prizidki k stanovanjskim 
oziroma gospodarskim objektom ali kot samostojni objekti; 
gradnja nezahtevnih objektov, ki predstavljajo funkcionalno 
dopolnitev obstoječih stanovanjskih oziroma gospodarskih 
poslopij, kot samostojnih objektov je dovoljena le v primerih, 
kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti 
manjkajočih prostorskih potreb; pri novogradnjah se garaže in 
drugi pomožni objekti praviloma uredijo v sklopu objekta;
- dovoljena je gradnja tolikšnega števila oziroma velikosti 
pomožnih objektov s katero ne bo presežen s tem odlokom 
predpisani FI za posamezna območja namenskih rab, znotraj 
katere leži parcela namenjena gradnji.

45. člen
(vzdrževanje in rekonstrukcije)

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

 
46. člen

(oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoč 
promet)

(1) Površine za mirujoč promet je treba zagotoviti v okviru 
parcele namenjene gradnji ter izven območja dovoznega 
priključka. 

(2) Ustrezno število parkirnih mest za posamezne objekte 
in prostorske ureditve je potrebno določiti v projektni 
dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve skladno s 
predpisi oziroma normativi, ki urejajo to področje. Ne glede na 
to, se za navedene vrste dejavnosti v objektih s tem odlokom 
zahteva zagotovitev naslednjega števila PM:
- enostanovanjski objekt: 2PM na stanovanje,
- več stanovanjski objekt: 1,5PM do 2PM na stanovanje,
- strnjena gradnja: 2PM na stanovanje,
- poslovni prostori / pisarne: 1PM na 30m2 neto površine,
- poslovni prostori z obiskom strank: 1 PM na 20m2 meto 
površine,
- gostinski lokal: 1PM na 4 sedeže in 1PM na tekoči meter 
točilnega pulta vendar najmanj 5PM,
- trgovski lokal: 1PM na 40m2 koristne prodajne površine 
vendar najmanj 2PM,
- delavnice za servis motornih vozil: 6PM na 1 popravljalno 
mesto,
- avto pralnice: 5PM na eno pralno mesto,
- za ostale dejavnosti se število PM določi v skladu s predpisi.
Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je 
potrebno zagotoviti zahtevano število PM za invalide.

 47. člen
(urejanje okolice, ograje in oporni zidovi)

(1) Ograje je dovoljeno postavljati na parcelno mejo ob soglasju 
lastnika sosednjega zemljišča oziroma v oddaljenosti 0,5m 
od parcelne meje tam, kjer so okoliška zemljišča pretežno že 
urejena na podoben način. Ograja naj bo lesena ali živa meja 
oziroma oblikovana ob upoštevanju pogojev iz predpisov o 
graditvi in razvrščanju objektov glede na zahtevnost, cestno 
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prometnih predpisov in predpisov s katerimi je zagotovljena 
varnost na cestah.

(2) Višinske razlike terena naj bodo premoščene s travnatimi 
brežinami. Gradnja opornega zidu višjega od 1,5m je dovoljena 
le zaradi geotehničnih pogojev terena. Višje oporne zidove je 
treba izvesti v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. 
V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo ti obdelani 
z naravnimi materiali in intenzivno ozelenjeni z avtohtono 
vegetacijo. 

(3) Dostopne poti in zunanje površine je potrebno oblikovati 
tako, da se čim bolj prilagajajo terenu. Okolica objekta oziroma 
zelene površine na gradbeni parceli se lahko zasadi le z 
avtohtono vegetacijo. 

7 POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO
 48. člen

(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Pri določanju velikosti in oblike parcel namenjenih gradnji 
je treba upoštevati:
- namembnost, velikost in zmogljivost objekta na parceli s 
potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje 
(dovoz in dostop, parkirna mesta, utrjene zunanje bivalne 
površine, zelene površine, pri čemer se površine za otroška 
igrišča in ozelenjena parkirišča se ne štejejo v zelene 
površine);
- dopustno izrabo in faktorje izrabe (FI) in zazidanosti (FZ), 
ki veljajo za območje namenske rabe v katerem se nahaja 
parcela namenjena gradnji;
- krajevno značilno parcelacijo, če je to opredeljeno s posebnimi 
pogoji tega odloka;
- zdravstveno-tehnične in požarno-varstvene zahteve: odmik 
od sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje, 
prevetritev, intervencijske poti.

(2) V primeru, da velikost razpoložljivega zemljišča parcele 
namenjene gradnji ne zagotavlja normalnega funkcioniranja 
objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje parcele namenjene 
gradnji ob upoštevanju vseh navedenih pogojev, gradnja 
objekta ni dovoljena.

(3) Na vseh stavbnih zemljiščih je delitev zemljiških parcel za 
oblikovanje novih parcel namenjenih gradnji možna, kadar se 
s parcelacijo lahko oblikuje več parcel namenjenih gradnji. Pri 
taki delitvi zemljiških parcele je potrebno načeloma upoštevati 
naslednje pogoje:
- vse pogoje iz prvega odstavka tega člena;
- v območjih urejanja, kjer je namenska raba opredeljena 
kot S, C in M, mora biti najmanjša velikost novo oblikovane 
gradbene parcele namenjene gradnji enaka zemljiški parceli 
namenjeni gradnji enostanovanjskih stavb najmanj 500m2 do 
največ 900m2 ;
- na območjih stavbnih zemljišč izven ureditvenih območij 
naselij (območje odprtega prostora) mora biti velikost novo 
oblikovane parcele namenjene gradnji enaka zemljiški parceli 
namenjeni gradnji enostanovanjskih stavb najmanj 500m2 in 
ne več kot 1000m2;
na strmejših in reliefno zahtevnejših legah ter ob območjih 
gozdnih zemljišč, kjer je težje izpolniti pogoje za odmike objekta, 
je lahko velikost parcele namenjene gradnji za stanovanjski 
objekt tudi do enkrat večja;

- za namene stanovanjske gradnje večstanovanjskih objektov 
in strnjene gradnje se velikost parcele namenjene gradnji 
določi glede na predvideno število stanovanjskih enot ter ob 
upoštevanju vseh drugih določil tega odloka in lahko obsega 
več zemljiških parcel;
za druge objekte se velikost parcele namenjene gradnji določi 
ob upoštevanju zahtev, ki jih narekuje namembnost objekta in 
lahko obsega več zemljiških parcel.

(4) V tretjem odstavku tega člena navedena določila o 
najmanjših velikostih parcel namenjenih gradnji ne veljajo za 
že obstoječe manjše parcele. Ne glede na določila tega člena 
je delitev parcel možna za potrebe gradnje infrastrukture.

(5) Za obstoječe objekte, ki še nimajo določene velikosti 
parcele namenjene gradnji se kot osnova objektu pripadajoče 
parcele namenjene gradnji upoštevajo v tem členu navedena 
pravila.

(6) Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva parcela 
namenjena gradnji, ki je oblikovana na podlagi tega odloka.

8 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO TER POGOJI PRIKLJUČEVANJA

49. člen
(splošni pogoji za GJI)

(1) Vsi objekti, razen pomožnih objektov, morajo biti priključeni 
na obstoječo oziroma na novo zgrajeno omrežje in naprave 
gospodarske javne infrastrukture v skladu s pogoji upravljavcev. 
Investitor je dolžan poskrbeti za opremljanje stavbnega 
zemljišča z GJI pred začetkom gradnje objekta oziroma v 
skladu s sklenjenimi pogodbami s posameznimi upravljavci 
GJI. Soglasje k takšni gradnji izda pristojen občinski organ.
 
(2) Okvirna območja naselij morajo biti opremljena vsaj 
z minimalno GJI, ki obsega cestno prometno omrežje, 
kanalizacijsko omrežje s čiščenjem, omrežje in naprave za 
oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno 
energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih 
odpadkov.

(3) Opremljanje z GJI mora biti izvedeno na način, ki zagotavlja 
ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno 
zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih 
razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.).

(4) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, 
ki bi segali v varovalne pasove infrastrukture, je potrebno 
upoštevati pogoje za posamezno vrsto infrastrukture. Pogoji 
so navedeni v poglavju 5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in 
odmiki objektov) tega odloka.

(5) Križanja komunalnih naprav se morajo izvesti v skladu s 
pravilniki o tehnični izvedbi komunalnih objektov in naprav.

7.1 PROMET 
 50. člen

(regionalne ceste)
(1) Na območju Občine Šmartno ob Paki potekajo regionalne 
ceste z varovalnimi pasovi: RII – 426, odsek št. 1269 Pesje 
– Gorenje in odsek št. 7949 Gorenje - Rečica – Letuš ter 
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RIll 695, odsek št. 1458 Gorenje - Soteska in odsek št. 7951 
Polzela- Rečica.

(2) Pri načrtovanju posegov v območju varovalnih pasov 
regionalnih cest se mora zagotoviti:
- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in 
skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
skozi katerega državne ceste potekajo;
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v 
prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za 
varno odvijanje prometa;
- načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
projektiranja in graditev cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve;
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste 
ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa 
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter 
varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje 
državne ceste.
 
(3) Upravičenec državnih cest ne odgovarja za morebitne 
vplive državne ceste (vzdrževanje, ceste – npr. pluženja, 
rekonstrukcije ceste, prometa, hrupa, idr.) na območju, ki se 
ureja s tem odlokom. Morebitne ukrepe za varovanje pred 
vplivi državne ceste in promet mora zagotoviti investitor.
 
(4) Pri načrtovanju in izvedbi priključkov na regionalne ceste je 
potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– Priključki posameznih objektov morajo biti praviloma 
navezani na občinsko cesto in z njo na regionalno cesto. Varno 
vključevanje in izključevanje z regionalne ceste se izvede z 
ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil/dan) 
oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 6,50m 
(PLDP<5000 vozil/dan).
– Širina priključnih cest mora znašati od 3,5m do 7,0m na 
minimalni dolžini 5,0m z zavijalnimi radiji, ki ustreza vrsti vozila, 
za katerega se načrtuje priključna cesta (od 3,0m do 12,0m). 
Za zagotovitev prometne varnosti je potrebno zagotoviti 
preglednost priključka na osnovi zaustavitvene razdalje z 
reakcijskim časom 1,5 sekunde na primarni cesti.
– Priključek k stanovanjskim hišam preko pločnika je potrebno 
izvesti z ugreznjenim robnikom širine 3,50m in klančino širine 
0,75m. Priključek k posamezni stanovanjski hiši iz ceste brez 
pločnika se mora izvesti v širini 3,5m na dolžini 5,0m in z 
zavijalnimi radiji 3,0m ter obojestransko bankino širine 0,75m.
– Morebitni novi priključki na regionalno cesto morajo biti 
locirani po možnosti v oseh obstoječih priključkov na nasprotni 
strani.
– Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki in 
obstoječimi križišči je 80m.
– Vsa parkirišča ob regionalni cesti morajo biti ustrezno 
dimenzionirana in morajo omogočati manipulacijo vozil tako, 
da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.

 51. člen
(lokalne ceste in parkirne površine)

(1) Novo gradnja objektov, posegi na obstoječih objektih in 
drugi posegi in ureditve niso možni, če ni zagotovljen dovoz 
in dostop do zemljišča, na katerem je predviden poseg. Interni 
dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno 
omrežje praviloma s skupnim priključkom. Dovozi in priključki 
se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za 

upravljanje cest.

(2) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, 
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet, da je zagotovljena 
prometna varnost in da se ne poškoduje cesta in cestni objekti. 
Na javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov 
skupno. Priključki se uredijo skladno s pogoji in ob soglasju 
upravljavca ceste. Širina dovoznega priključka naj ne presega 
3,5m, dolžina mora biti najmanj 4m oziroma eno dolžino 
avtomobila merjeno od roba cestišča.

(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče 
zadostne širine za obračanje komunalnih vozil. Vsaka gradbena 
parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna 
vozila. V primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč 
mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost.

(4) Pri novogradnjah ali pri spremembi namembnosti javnih 
in zasebnih objektov morajo biti v okviru parcele namenjene 
gradnji zagotovljene zadostne parkirne površine ali garažna 
mesta skladno z normativi ter pogoji iz 46. člena tega odloka. 

(5) Na območjih urejanja z namensko rabo C je mogoče 
manjkajoča parkirna mesta (PM) zagotoviti tudi na drugih 
ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če na parceli namenjeni 
gradnji ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev 
ustreznega števila PM, s pogojem, da PM od objekta niso 
oddaljene več kot 200m in da je omogočena njihova trajna 
uporaba, kar je potrebno dokazati z ustreznim dokumentom. V 
primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi 
se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju. Pri 
določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno 
zagotoviti zahtevano število PM za invalide.

(6) Za vse nove cestne povezave in obvoznice, katerih trase 
bodo potekale skozi ali ob območjih stanovanj (S) in centralnih 
dejavnosti (C) je potrebno pridobiti strokovno mnenje inštitucije, 
ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa v okolju, 
pri čemer je potrebno smiselno upoštevati določila predpisa o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.

�.2 OSKRBA Z VODO
 52. člen

(oskrba s pitno vodo)
(1) Oskrba z vodo na območju Občine Šmartno ob Paki temelji 
na dveh vodnih virih podtalnice in sicer Šmartno ob Paki in 
Rečica ob Paki, ki pa ne dovoljujeta bistvenega povečanja 
porabe na celotnem območju Občine Šmartno ob Paki, zato 
je izvedba povezave sistem Šmartnega ob Paki z vodovodnim 
sistemom Velenja s potrebnimi obnovami  in ustreznimi 
povečavami cevnih profilov v izvajanju. 

(2) Upravljavci javnega vodovoda v Občini Šmartno ob Paki 
so:
- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., za pretežni del območja 
občine Šmartno ob Paki,
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., za spodnji del naselja 
Rečica ob Paki in del naselja Podgora,
- Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje, za del naselja 
Slatina in del naselja Skorno.

(3) Priključitev novih in dopolnilnih gradenj je možna v skladu s 
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pogoji upravljavca in na podlagi soglasja k projektu. 

(4) Potek trase cevovodov je potrebno ohranjati v koridorjih, 
kjer že poteka vodovod oziroma vodovodni priključek.  

53. člen
(oskrba s požarno vodo)

(1) V skladu s predpisi je potrebno graditi in obnavljati ustrezno 
hidrantno omrežje za požarno zaščito naselij. Vodovodno 
omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno 
količino vode za požarno zaščito, omogočalo neposredno 
priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike 
od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.

(2) Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne 
zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno 
urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k 
površinskim vodotokom, če pretoki dopuščajo odvzem požarne 
vode, ob pogojih, ki jih določita skrbnik vodotoka in pristojna 
občinska služba.

7.3 ZBIRANJE IN ODVAJANJE TER ČIŠČENJE ODPADNIH 
VOD

54. člen
(odvajanje odpadnih vod)

(1) Na območju občine Šmartno ob Paki morajo biti vsi objekti 
priključeni na javni kanalizacijski sistem pod pogoji, ki jih izda 
upravljavec javnega kanalizacijskega sistema. Na območjih, 
kjer ni možno zagotoviti javne kanalizacije se gradijo male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE in 
rastlinske čistilne naprave.

(2) Pri načrtovanju in gradnji malih čistilnih naprav je potrebno 
upoštevati določila veljavne Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Komunalno 
odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave je dovoljeno 
odvajati posredno v podzemno vodo, razen na območju, ki je 
najožje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo vode 
ali ožje ali širše vodovarstveno območje, če tako odvajanje 
komunalne odpadne vode prepoveduje predpis, ki ureja na 
teh območjih vodovarstveni režim. Pri načrtovanju komunalnih 
čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi hidrološko – hidravlično 
analizo prevodnosti konkretnega vodotoka.

(3) Gradnja greznic se ne načrtuje.

(4) Komunalno odpadno vodo ali industrijsko odpadno vodo ali 
mešanico obeh je prepovedano odvajati v greznico ali jo v njej 
obdelovati. Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v 
nepretočni greznici le izjemoma in to le na območjih, kjer čiščenje 
komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi 
tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne 
vode v vode ali zaradi posebnih razmer, ki lahko negativno 
vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, kot so 
posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe. 
Gradnja nepretočne greznice se dovoli le, če iz strokovnega 
mnenja pooblaščenca za izvajanje obratovalnega odpadnih 
vod izhaja, da čiščenje odpadnih vod v mali komunalni čistilni 
napravi tehnično ni izvedljivo. Obvladovanje greznic mora biti 
usklajeno z določili veljavne Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode.

(5) Tehnološke odpadne vode morajo biti pred iztokom 
očiščene do predpisane stopnje. Industrija, obrtne in druge 
dejavnosti pri katerih v skladu z določili s področja odpadnih 
voda nastajajo industrijske odpadne vode, morajo na svojem 
zemljišču in na svoje stroške zagotoviti tolikšno čiščenje 
industrijskih odpadnih vod, da bodo te ustrezale zahtevam 
za izpust v javno kanalizacijo ali vodotok kot to predpisuje 
zakonodaja s področja odpadnih voda.

(6) Za gradnjo objektov zbiranje in odvajanje ter čiščenje 
odpadnih vod in morajo investitorji pridobiti pri upravljavcu 
javne kanalizacije projektne pogoje in soglasje k projektni 
dokumentaciji oziroma soglasje za priključitev objekta na 
javno kanalizacijo. Projektne rešitve odvajanja in čiščenja vseh 
vrst odpadnih voda mora biti načrtovana v skladu z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/2011), Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 4712005 in 4512007) ali Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 98/2007 in 30/10). Pred pričetkom 
gradbenih del je potrebno pri upravljavcu javne infrastrukture 
naročiti zakoličbo obstoječega kanalizacijskega omrežja in 
nadzor med gradnjo.

(7) Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopjih morajo biti 
grajena po določilih Strokovnega navodila o urejanju gnojišč in 
greznic (Uradni list SRS, št. 10/85 in RS, št. 67/02).
 

55. člen
(padavinske vode)

(1) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih 
vod. Padavinske odpadne vode z obravnavanega območja 
(strešnih in utrjenih površin ob objektih, cest, cestnih dovozov 
in parkirišč) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na 
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri čemer morajo biti 
ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in drugih utrjenih 
površin. Če ponikanje ni možno ali dopustno, kar mora biti 
razvidno iz geološko-geomehanskih mnenj predvidenih 
gradenj, je treba padavinske vode speljati v najbližji površinski 
odvodnik oziroma vodotok.

(2) Ureditev odvodnje na hribovitih terenih mora biti načrtovana 
tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitih in 
erozijsko ogroženih območij; v primeru, da to ni mogoče, mora 
biti odvodnja po erozijsko nestabilni ali plazoviti, ogroženi, 
brežini načrtovana in izvedena s kanaletami ali drugače 
utrjenimi muldami.

(3) Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih območij 
naselij mora biti načrtovana in izvedena v skladu s pogoji za 
Zakona o vodah tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da 
je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
končnim iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike 
(na primer z zatravitvijo ob objektih, s travnimi ploščami ali 
tlakovci na parkiriščih in pohodnih površinah zunanjih ureditev, 
z zadrževalnimi bazeni, suhimi zadrževalniki in podobno).

(4) Ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami mora biti 
usklajeno z določili veljavnega predpisa, ki ureja področje 
emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
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javno kanalizacijo (omejitve v zvezi s ponikanjem, zahteve v 
zvezi s čiščenjem).

(5) Ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz javnih cest 
mora biti usklajeno z določili veljavnega predpisa, ki ureja 
področje emisij snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest.

�.3 OSKRBA Z ENERGIJO
56. člen 

(skupni pogoji za oskrbo z energijo)
(1) Pri graditvi novih stavb, pri katerih uporabna tlorisna 
površina presega 1000m2 in pri rekonstrukciji stavb, pri katerih 
uporabna tlorisna površina presega 1000m2 in se zamenjuje 
sistem oskrbe z energijo, je treba izvesti študijo izvedljivosti 
alternativnih sistemov oskrbe z energijo.

(2) Pri načrtovanju in gradnji objektov energetske infrastrukture 
je potrebno upoštevati naslednje pogoje s področja ohranjanja 
narave:
- gradnja objektov za izrabo sončne energije naj se umešča 
na obstoječe objekte in izven vidno izpostavljenih območij ter 
izven zavarovanih območij narave, območij naravnih vrednot 
in območij biotske raznovrstnosti;
- gradnja objektov za izrabo vetrne energije izven vidno 
izpostavljenih območij ter izven zavarovanih območij narave, 
območij naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti;
- zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji 
nadzemnih vodov zagotovijo za ptice varni vodi.

57. člen
(visokonapetostni daljnovodi)

(1) Preko območja Občine Šmartno ob Paki potekajo koridorji 
obstoječih in predvidenih visokonapetostnih daljnovodov:
- obstoječ DV 400 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-413,
- predviden DV 2x400 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-424,
- obstoječ DV 220 kV Šoštanj – Podlog z oznako D-212, za 
katerega je predvidena rekonstrukcija na napetostni nivo 
2x400 kV,
- obstoječ DV 110 kV Šoštanj – Mozirje z oznako D-1083.

(2) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, ki 
bi segali v varovalne pasove visokonapetostnih daljnovodov 
je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 
5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in odmiki objektov) tega 
odloka.

(3) Potek daljnovodov je potrebno načrtovati izven varovanih 
objektov in območij kulturne dediščine.

(4) Investitor mora pri gradnji upoštevati določila Pravilnika o 
varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, 
št.: 29/92), ter predvideti, da se deli teles, ročice gradbenih 
strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom za 
napetostni nivo 400kV na manj kot 5m, za napetostni nivo 
220kV na manj kot 4m in za napetostni nivo 110kV na manj 
kot 3m. Investitor mora poskrbeti za varno delo v bližini 
elektroenergetskih naprav.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati potek ozemljitev, ki 
so položene v globini 0,5m dolžine do 30m od oddaljenosti od 
stebrov. vsa dela morajo biti speljana tako, da se ne poškoduje 

ozemljitev daljnovodnih stebrov. V primeru poškodbe 
ozemljitvenega sistema je investitor dolžan sanirati poškodbo 
v prisotnosti predstavnika ELES.

(6) Investitor oziroma lastnik nepremičnin je dolžan skleniti 
pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti. 
Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne 
dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov je potrebno zagotoviti 
neoviran dostop do vseh mest predmetnih daljnovodov ob 
kateremkoli času.

(7) Vse stroške projektiranja, predelave daljnovoda ali odprave 
morebitnih poškodb na daljnovodu v času izgradnje in 
kasnejšem vzdrževanju objekta nosi investitor oziroma pravni 
naslednik predmetne zadeve.

(8) Vsi morebitno preurejeni deli daljnovoda preidejo z 
neodplačanim prenosom v lastništvo ELES. Vsa dokumentacija 
v zvezi z preurejenimi deli daljnovodov mora biti razvidna iz 
Dokazila o zanesljivosti objekta in predana ELES.

58. člen
(električno omrežje in javna razsvetljava)

(1) Priključitev novih objektov na električno omrežje je dovoljena 
le v skladu s pogoji upravljavca. Pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja za predvidene objekte morajo investitorji pridobiti 
od pristojnega skrbnika omrežja projektne pogoje in soglasje 
za priključitev na električno omrežje.

(2) Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih 
količin električne energije, je dovoljena le v primeru, da je 
zagotovljena ustrezna elektrooskrba pod pogoji, ki jih podpiše 
upravljavec.

(3) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov, 
in območjih kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti 
ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za 
nove transformatorske postaje in trase za priključne NN vode.

(4) Elektrovodi naj se v ureditvenih območjih naselij izvaja 
podzemno.

(5) Javno razsvetljavo ob prometnicah je potrebno graditi 
skladno s predpisi.

59. člen
 (plin)

(1) V prostoru občine Šmartno ob Paki poteka prenosno 
plinovodno omrežje, ki je v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o. 
kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega 
plina, in sicer:
- prenosni plinovod R25D, od M2 v km 56+000 Šentrupert 
– Šoštanj (premer 400mm, tlak 70 bar z optičnim kablom 
OPTR25D,
- odcepni plinovod P25D3, od R25D za MRP Gorenje NO 
(premer 100mm, tlak 70 bar).

(2) V primeru, da se načrtujejo objekti ali posegi v prostor, ki bi 
segali v varovalne pasove prenosnega plinovodnega omrežja 
je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 
5.2 (Varovalni pasovi infrastrukture in odmiki objektov) tega 
odloka.
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 60. člen
(daljinsko ogrevanje)

V vseh ureditvenih območjih naselij je dovoljena gradnja 
omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh 
določil tega odloka.

7.4 KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
 61. člen

 (kabelsko razdelilni sistem)
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo 
signala je dovoljeno graditi razdelilno kabelsko omrežje in ga 
povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.

62. člen
 (komunikacijsko omrežje)

(1) Priključki objektov na komunikacijsko omrežje so možni 
samo pod pogoji upravljavca in skladno s predvidenimi 
projektnimi rešitvami.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežij mobilne telefonije 
morajo investitorji upoštevati predpise s področja elektronskih 
komunikacij, elektromagnetnega sevanja in graditve. 
Infrastrukturo mobilne telefonije je dovoljeno umeščati na vsa 
območja oziroma objekte z izjemo stanovanjskih stavb, stavb 
namenjenih zdravstvu, vzgoji, varstvu in podobnih stavb na 
način, da se ne bo zaradi posega zmanjšala kakovost bivanja 
v okolici.

(3) Pri načrtovanju posegov na območjih telekomunikacijske 
infrastrukture ali za potrebe telekomunikacij je potrebno 
upoštevati naslednje pogoje s področja ohranjanja narave:
- umeščanje vodov in objektov v prostor se na zavarovanih 
območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih 
biotske raznovrstnostih, načrtuje tako, da se zagotavlja 
ohranjanje njihovih lastnosti; vodi naj se praviloma izvajajo 
podzemno;
- objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi naj se izogibajo 
vidno izpostavljenim območjem: vrhovom, grebenom in 
izjemnim krajinam.

(4) Objekte mobilne telefonije je potrebno načrtovati tako, da se 
zagotavlja ohranjanje lastnosti varovanih objektov in območij 
kulturne dediščine oziroma se jim je potrebno izogibati. V 
območjih arheološke kulturne dediščine, za razliko od ostalih 
varovanih območij, podzemna oziroma kabelska izvedba 
elektroenergetskega omrežja ni sprejemljiva.

(5)  Za objekte, naprave in omrežje komunikacijske infrastrukture 
je potrebna pridobitev soglasja Občine Šmartno ob Paki.

7.5 RAVNANJE Z ODPADKI
63. člen

 (odpadki)
(1) Pri ravnanju s komunalnimi in drugimi odpadki je potrebno 
upoštevati določila Odloka o ravnanju in odlaganju komunalnih 
odpadkov v Občini Šmartno ob Paki (Ur. Vestnik MO Velenje, 
št. 14/2004). Ravnanje z odpadki za posamezne novogradnje 
se določi v projektnih pogojih upravljavca.

(2) Poslovni objekti, industrija, ustanove so dolžni na svojem 
zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirane 
ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z 

nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka 
mora zadostiti določilom veljavnega občinskega odloka za 
odpadke in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati 
vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter 
mehansko zaščito proti vetru. Ekološki otok mora imeti stalno 
zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozilu.

(3) Investitorji stanovanjskih objektov do dolžni na svojem 
zemljišču v neposredni bližini prometnice zagotoviti prostor 
minimalne površine 2 x 1m za namestitev posod za ločeno 
zbranih in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. V 
stanovanjskih soseskah je potrebno zagotoviti zbiralnice za 
zbiranje ločenih frakcij odpadkov.

9 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
 64. člen

 (območja in objekti kulturne dediščine)
(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne 
dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno upoštevati 
določila občinskega predpisa o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje in o 
razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na 
območju občine Šmartno ob Paki poleg tega pa še zasnovo 
varstva kulturne dediščine iz PSPA Občine Šmartno ob Paki 
200�.

(2) Varovana območja in objekti kulturne dediščine so razvidna 
v Prilogi 2 Pregled varovanih območij kulturne dediščine, 
območij ohranjanja narave, grafično pa so prikazana na listu 
št. 12 kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.

65. člen
(splošni pogoji varstva)

(1) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega 
spomenika ali registrirano dediščino, je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih 
s področja varstva kulturne dediščine. Za izvedbo predhodne 
arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno 
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred 
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti 
podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – 
obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna 
javna služba.

(2) Na območjih kulturne dediščine so dopustni posegi v prostor 
in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine 
ali zvišanju njene vrednosti, dediščino varujejo in ohranjajo na 
mestu samem (in situ).

(3) Na območju varovanih po predpisih s področja kulturne 
dediščine je dopustno le vzdrževanje objektov, rekonstrukcije 
zgradb, pri čemer se prostornina ne sme povečati oziroma se 
lahko poveča do 10%, če sprememba velikosti ne prizadene 
varovanih elementov stavbe in s tem soglaša pristojna 
služba.

(4) Gradnja novih objektov, dozidave, nadzidave obstoječih 
objektov varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine 
je dopustna le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti 
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primernejše lokacije ali ni možno zagotoviti druge rešitve, pri 
čemer je poseg skladen z varstvenimi režimi ki veljajo za ta 
objekt ali območje in s tem soglaša pristojen Zavod za varstvo 
kulturne dediščine.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki 
jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. V 
ta namen mora biti predhodno pridobljeno soglasje pristojnega 
organa.

(6) Na območju varovanih po predpisih s področja kulturne 
dediščine so dopustne naslednje vrste nezahtevnih in 
enostavnih objektov:
- drvarnica; podolgovat tloris, obod iz lesenih pokončnih letev, 
dvokapna straha z naklonom 40 do 45 stopinj, v strukturi in 
barvi, ki prevladuje v prostoru,
- garaža,
- lopa; možna le, če to dopušča zasnova domačije oz. hiše z 
vrtom, potrebna je predhodna preveritev nemoteče vključitve v 
prostor, biti mora lesena,
- nadstrešek; možen le, če to dopušča značaj objekta ali 
odprtega prostora,
- rezervoar; potrebna je predhodna preveritev nemoteče 
vključitve v prostor, načeloma naj bo omejen z neizstopajočo 
živo mejo,
- uta oziroma senčnica; potrebna je predhodna preveritev 
nemoteče vključitve v prostor, biti mora lesena,
- ograja; ni prisotna v naselbinski dediščini, izjemoma v obliki 
kot jo kaže morfološka enota, v ostalih območjih dediščine naj 
bo iz lesa, kjer vidno ne izstopa je možna žična  ki je lahko 
obrasla z živo mejo;
- kozolec toplar v tradicionalnih merah in materialu.

(7) Na območju varovanem po predpisih s področja kulturne 
dediščine niso dopustni začasni objekti za skladiščenje, bazen, 
steklenjak in rastlinjak ter agrarne operacije, ki spreminjajo 
prostor (arondacije, komasacije, melioracije).

(8) Oblikovanje objektov na območju varovanem po predpisih s 
področja kulturne dediščine mora slediti značilnostim prostora 
in obstoječe grajene strukture, ki je prepoznana kot varovana 
vrednota območja. 

(9) Na območjih, ki se varujejo po predpisih kulturne dediščine 
, kjer se varuje prostorski kontekst dediščine ali spomenika 
(vplivna območja) agrarne operacije, ki spreminjajo prostor 
(arondacije, komasacije, melioracije) niso dovoljene.

66. člen
 (kulturni spomeniki)

(1) Na razglašenih kulturnih in zgodovinskih spomenikih ter v 
njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in razvojne 
usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v 
skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli posegi na zavarovanih 
objektih in njihovih območjih so možni le s soglasjem in na 
osnovi konservatorskih smernic pristojnega zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije Območna enota Celje. 

(2) Postavitev ali vgradnja naprav za proizvodnjo električne 
energije s pomočjo sončne energije na območjih in objektih, ki 
so razglašeni za kulturni spomenik ni dopustna.

67. člen
 (registrirana kulturna dediščina)

(1) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor 
ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote 
ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, niso 
dovoljeni.

(2) Postavitev ali vgradnja naprav za proizvodnjo električne 
energije s pomočjo sončne energije na območjih in objektih, 
ki so razglašeni kot registrirana kulturna dediščina so ti 
objekti dopustni izjemoma, če njihova postavitev ali vgradnja 
ne prizadene varovanih vrednot. Umestitev je treba uskladiti 
s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine v postopku 
pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, praviloma 
s prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev.

68. člen
 (registrirana stavbna dediščina)

(1) Pri registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane 
vrednote tlorisne in višinske zasnove (gabariti), gradivo 
(gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost 
zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon 
strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), 
funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega 
zunanjega prostora, komunikacijska in infrastrukturna navezava 
na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko 
izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), 
celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 
okolici značilnostim stavbne dediščine) in zemeljske plasti z 
morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(2) Pri posegih v poti in ceste ni dopustno višanje nivoja terena v 
odnosu do stavbne dediščine. Nedopustna je izvedba plinskih, 
elektro in ostalih omaric na obcestnih oziroma glavnih fasadah 
(možna izvedba v hodniku ali talna izvedba), samostoječih 
in vidnih infrastrukturnih omaric ob enotah ali v območju 
dediščine, izvedba satelitskih anten in klimatskih naprav na 
vidnih mestih.

(3) Za vsa obnovitvena dela na enotah nepremične kulturne 
dediščine je potrebno najprej narediti arhitekturni posnetek 
obstoječega stanja v merilu 1:50, ki služi kot podlaga za 
pripravo idejnega načrta in vsebuje vse tlorise, dva prereza, 
vse fasade, detajle.

(4) Rekonstrukcije so dopustne ob obnovah in sanacijah 
stavb.

69. člen
 (registrirana naselbinska dediščina) 

(1) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo 
poleg stavb tudi drugi členi naselja; sadovnjaki, vrtovi drevoredi, 
pomembnejša drevesa, vse oblike in vrste tradicionalnih ograj, 
kamniti oporni zidovi.

(2) Združevanje naselij med sabo ni dopustno. V historičnih 
jedrih naselij so dopustne dopolnilne gradnje in nadomestne 
gradnje na isti lokaciji.

(3) Vsi infrastrukturni vodi naj se izvajajo podzemno. 
Umeščanje sanitarnih otokov v neposredni bližini, pred ali ob 
enotah dediščine ni dopustno.
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(4) V območjih naselbinske kulturne dediščine, katerih 
zasnova je še srednjeveška, je potrebno podzemno oziroma 
kabelsko izvedbo infrastrukturnega omrežja zmanjšati tlorisno 
in globinsko na minimum.

70. člen
 (naselbinski kulturni spomenik)

Pri načrtovanju posegov v območju naselbinskega kulturnega 
spomenika je potrebno upoštevati varstveni režim, ki določa:
- varovanje vseh kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih, 
arheoloških ter ambientalnih vrednot na območju spomenika v 
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- varujejo se zunanje značilnosti kot so gabariti, zasnova 
pročelij, tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni materiali 
ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost, značilna 
pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerje spomenika 
in posebej njegovo vplivno območje;
- varovanje zgodovinskega značaja naselja;
- varovanje primarne, naselbinske zasnove (komunikacijska 
mreža, parcelacija, strnjena obcestna povezava, razporeditev 
javnih in internih odprtih prostorov, itd);
- varovanje odnosa med posameznimi stavbami ter odnosa 
med stavbami in odprtim prostorom;
- varovanje prostorsko pomembnejših prvin znotraj naselja 
(vodotok, park, drevesa, ipd.);
- varovanje prepoznavne lege naselja v prostoru oziroma 
krajini (glede na potek poti, reliefne značilnosti, ipd.);
- varovanje historičnih in naravnih mej rasti naselja;
- varovanje podobe naselja v prostoru (mase in gabariti 
objektov, oblike strešin, vrsta kritine, obcestne podobe fasad, 
ipd.) ter vedute na naselje in pogledi iz njega;
- varovanje celotnega stavbnega tkiva glede na valorizacijo 
posameznega objekta in na njegov pomen v oblikovanju 
zgodovinske oziroma morfološke strukture naselja;
- novogradnje ob glavni trški komunikaciji načeloma niso 
sprejemljive. Primarna je obnova in rekonstrukcija obstoječih 
stavb, ter izvedba manjših, dvoriščnih prizidkov, ki so nujni 
za funkcioniranje obstoječih objektov. lokacija prizidkov in 
oblikovanje zunanjščine se mora v celoti skladati z arhitekturnim 
značajem glavnega objekta;
- v zavarovanem območju naselja je dovoljeno postavljanje 
tistih enostavnih objektov, ki jih je možno skladno vključiti v 
naselbinsko strukturo: enostavne, pomožne objekte je možno 
postavljati na interne parcele, pod pogojem, da gradnja sledi 
historičnemu sistemu pozidave notranjih dvorišč oziroma 
parcel, oblikovanje in materiali pa morajo biti skladni s pozidano 
strukturo na parceli oziroma naselju. Enostavne objekte je 
možno postavljati tudi na javne površine v sklopu načrtnega 
urejanja javnih površin, ki mora biti skladno s spomeniškim 
značajem ambienta;
- pri urejanju javnih in internih zunanjih prostorov (cestišč, 
pločnikov ter dvorišč) je potrebno uporabiti historične, avtohtone 
materiale ter avtohtono vegetacijo;

71. člen
(vplivno območje kulturne dediščine)

(1) V vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranja 
prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine. 
Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne 
posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco 
kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj 
in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(2) Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni 
ohranjanju vloge dediščine v širšem področju. V vplivnih 
območjih je ob posegih potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- ohranja se značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno 
tipologijo in morfologijo,
- ohranja se kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranja se večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in 
sredi kmetijskih površin,
- poleg kulturne dediščine se upoštevajo tudi druge kakovostne 
starejše gradnje ali kako drugače ustvarjene prostorske 
prvine,
- izvajanje dejavnosti se usmerjajo tako, da ustvarjajo 
ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter 
predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospešuje se izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi 
vrednot kulturne krajine ter se omejuje tiste, ki jih načenjajo,
- dejavnosti je potrebno usmerjati tako, da ne povzročijo 
degradacije ali uničenja površinskih vodotokov, 
- preprečujejo se spremembe vodnega režima na pretežno 
ohranjenih vodotokih, 
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev terena ni 
dopustno nasipavati,
- pred načrtovanjem in izvajanjem posegov v vplivnem 
območju je obvezna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in 
kulturnovarstvenega mnenja ZVKDS OE Celje.

72. člen
(registrirana arheološka najdišča)

(1) Za območje registriranega arheološkega najdišča velja, 
da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne 
poškodovati arheološke ostaline. Varujejo se pred posegi, 
ki bi jih lahko poškodovali ali spremenili njihov vsebinski in 
prostorski kontekst. Prepovedano je odkopavati in zasipavati 
teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, 
graditi gozdne vlake, poglabljati dna vodotokov in jezer, ribariti 
z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati 
rudnine oziroma kamnine postavljati ali graditi trajne ali začasne 
objekte, vključno z nadzemnimi in podzemnimi GJI ter nosilce 
reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito 
ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(2) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij ter v prostor robnih 
delov najdišč ob hkratni izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, 
ki jih opredeli pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

73. člen
(arheološke ostaline)

(1) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja režim, ki 
najditelja / lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega 
vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi.
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(3) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod za varstvo kulturne 
dediščine to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko 
najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin 
oziroma se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

10 OHRANJANJE NARAVE
74. člen

(splošni pogoji s področja ohranjanja narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, 
izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in predlaganih 
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki 
so navedeni v strokovnih gradivih:
- Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega prostorskega plana občine 
Velenje - za območje Občine Šmartno ob Paki (Zavod RS za 
varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-247/3-O-10/LS z datumom 
26.05.2010), ki so priloga k PSPA Občine Šmartno ob Paki 
2009 in se hranijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki;
- Naravovarstvene smernice za izdelavo uskladitev Odlokov o 
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij 
ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z 
veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 
(ZRSVN, OE Celje, št. 1-III-137/2-O-13/LS, z dne 24.04.2013), 
ki so skladno z 2. členom tega odloka sestavni del odloka in se 
hranijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki.

(2) Območja v prostoru Občine Šmartno ob Paki, ki imajo 
na podlagi predpisov s področja ohranjanje narave poseben 
status so razvidna v Prilogi 2 Pregled varovanih območij 
kulturne dediščine, območij ohranjanja narave, grafično pa so 
prikazana na listu št. 12 kartografske dokumentacije iz 2. člena 
tega odloka.

(3) V prostor občine Šmartno ob Paki segata dela dveh 
območij biotske raznovrstnosti (ekološko pomembno območje 
in potencialno posebno varstveno območje /območje Natura 
2000/) in sicer:
- Ekološko pomembno območje: Savinja – Letuš (Koda: 
16800),
- Posebno varstveno območje: Savinja – Letuš (Koda: 
SI3000067).

(4) Na podlagi 105. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur.l. 
RS, št.: 96/04) je potrebno za posege na območjih, ki imajo 
na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben 
status, pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno 
soglasje, ki ga izda za to področje pristojno ministrstvo.

(5) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status, je potrebno skladno s 105. členom 
Zakona o ohranjanju narave, pred začetkom izdelovanja 
projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim 
rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje. naravovarstvene 
pogoje in naravovarstveno soglasje izda pristojno ministrstvo.

75. člen
(habitatni tipi in habitati zavarovanih vrst)

V naselju Gorenje v cerkvi sv. Janeza Krstnika in v naselju 
Skorno pri Šoštanju v cerkvi sv. Antona se nahajajo habitati 

zavarovanih vrst netopirjev, ki so zavarovani z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Pred morebitno 
obnovo katere od cerkev, se upošteva pogoje za ohranitev 
zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih v mnenju poda Zavod za 
varstvo narave, OE Celje. V mnenju se opredelijo način in čas 
izvedbe obnovitvenih del in posegov na objektu in neposredni 
okolici.

76. člen
(podrobni pogoji in usmeritve za varstvo naravnih vrednot, 

ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij 
/območja Natura 2000/)

(1) Gradnja objektov oziroma ureditve naj se izvajajo na način, 
da ne bo ogroženo ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in 
območij biotske raznovrstnosti.

(2) Umeščanje in izgradnja objektov čistilnih naprav in 
cevovodov za odpadno vodo se v prostoru načrtuje in izvaja 
tako, da se na zavarovanih območjih narave, naravnih 
vrednotah in območjih biotske raznovrstnosti, zagotavlja 
ohranjanje njihovih lastnosti.

(3) Prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko 
vodotokov, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske 
raznovrstnosti, naj se izvede s podvrtavanjem struge ter na 
način, ki ne bo zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov 
za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr. betoniranje, 
kamnomet.

(4) Pri umeščanju in gradnji objektov naj se ohranja travniške 
sadovnjake, skupine in posamezna drevesa v agrarni in urbani 
krajini ter omejke in grmišča. Pri izvedbi del se posamezna 
drevesa in grmišča zaščiti pred poškodbami. Propadla drevesa 
naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst.

(5) Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne 
višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba, 
oziroma obvodne drevnine. 
 
(6) Krčitev vlagoljubne obvodne vegetacij naj se ne izvaja, 
iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in 
grmičevje, oziroma le v primeru močno oviranega pretoka 
vendar tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se 
panje in korenine).

(7) Vzdolž vodotokov, kjer je bila odstranjena obrežna grmovna 
in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih 
avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in 
pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije.

(8) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona 
vegetacija ter se izvajajo ukrepi za preprečevanje širitve 
alohtonih (invazivnih) vrst.

(9) Odvzem vode iz vodotokov za namakanje kmetijskih 
površin, ribogojstvo in delovanje obnovljenih ali prenovljenih 
starih objektov, ki so vezani na izkoriščanja energije tekoče 
vode mora zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih 
habitatov ter ekološko povezanih habitatov pred in za zajezitvijo 
oziroma odvzemom vode. 

(10) Raba vode naj se izvaja le ob zagotavljanju ohranjanja 
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lastnosti zaradi katerih imajo vodotoki na podlagi predpisov 
s področja varstva narave poseben status ter ekološko 
sprejemljivega pretoka v strugi in pretoka, ki bo omogočal 
naravno hidrodinamiko vodotokov.

(11) Odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove 
vodotoka naj se ne izvaja.

(12) Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se 
ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno 
nadomestitev teh površin.

(13) Vodna infrastruktura naj se načrtuje tako, da se omogoča 
delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.

(14) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje 
hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij, pri katerih 
so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda naj se 
pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na 
poplavnih površinah ob vodotoku.

(15) Enostavne in nezahtevne objekte na območju kmetijske, 
gozdne in ostale rabe, ki so izjemoma dopustne na zemljiščih, ki 
niso zazidljiva, naj se postavlja izven območij naravnih vrednot 
in območij habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno glede na 
druge habitatne tipe, prisotne na celem območju RS, ohranjajo 
v ugodnem stanju.

(16) Gradnja objektov in ureditve okolice objektov naj se izvede 
brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje 
višinskih razlik. prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in 
zatravljeni.

(17) Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega 
drevja , grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

(18) Ograje in druge fizične ovire naj se postavlja upoštevaje 
dnevne ali sezonske poti živali tako, da so živali čim manj 
ovirane. 

(19) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega 
onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja 
živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje 
območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in 
prostorsko usmerjena proti tlom. Osvetljevanje naj se izvede 
s svetilnimi telesi, ki so v skladu z določili Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

11 VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN
77. člen
 (okolje)

(1) Gradnje v vseh območjih urejanja so možne, če v okolju 
ne povzročajo večjih motenj kot so dovoljene s predpisi. Pri 
gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede 
varovanja okolja.

(2) Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in 
spremembe namembnosti za dodatno dovoljene dejavnosti 
oziroma rabe je možna, če dejavnost ne bo imela negativnih 
vplivov na okolje in na obstoječo prevladujočo rabo oziroma 

dejavnost ter objekte, ki se že nahajajo v okolici predvidenega 
objekta.

(3) Širitev posamezne obstoječe dejavnosti, ki ima prekomerne 
vplive na okolje, je pogojena s sanacijo negativnih vplivov na 
okolje, ki jih povzroča posamezna dejavnost.

78. člen
(dodatno dovoljene rabe oziroma dejavnosti)

V območjih in enotah urejanja, kje je določena kot prevladujoča 
namenska raba oziroma dejavnost z oznako S (območja za 
stanovanja), je poleg upoštevanja vseh drugih določil tega 
odloka pri uvajanju novih, dodatno dovoljenih rab oziroma 
dejavnosti, potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- dovoljen je obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
- zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirnih mest 
za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih površin za 
tovorna vozila ali gradbene stroje,
- delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti 
stanovanjskega okolja.

79. člen
 (vodovarstvena območja)

(1) Vodovarstvena območja so določena z namenom, da se 
zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno 
za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi 
vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 
ustreznost vrednost ali njeno količino. Pri načrtovanju gradenj 
in ureditev na območju vodovarstvenih pasov vodnih virov 
Šmartnega ob Paki je treba upoštevati omejitve in pogoje iz 
veljavnega predpisa, ki varuje vplivno območje zajetij (Uredbo 
o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za 
območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, Ur. list 
RS, št. 98 z dne 02.12.2011).

(2) Za varovanje vodnih virov je potrebno upoštevati poleg 
drugih predpisov, ki urejajo vodno gospodarstvo, tudi naslednje 
pogoje:
- Posegi v območje širšega varstvenega pasu vodnega vira 
pitne vode so mogoči ob upoštevanju pogojev iz predhodnega 
soglasja upravljavca oziroma skrbnika vodnih virov pitne vode 
v občini.
- V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni 
le takšni tehnološki postopki, katerih morebitne škodljive 
vplive v okolje (prekomerni hrup, onesnaževanje zraka, 
površinskih voda in podtalnice ter odvodnjavanje tekočih in 
trdnih odpadkov) je možno z ustreznimi ukrepi preprečiti, kar 
je potrebno prikazati v investicijskem elaboratu in zagotoviti s 
projektno dokumentacijo in samo izvedbo objekta.
- Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaženjem, je pri 
posegih v varstvene pasove varovanja virov pitne vode na 
območju Paške vasi, Gavc, Rečice ob Paki oziroma Podgore, 
potrebno upoštevati določila predpisa o vodovarstvenih 
pasovih vodnih virov.
- Za vse posege v varstvene pasove daje pogoje in soglasja 
upravljavec in skrbnik vodnih virov za oskrbo s pitno vodo.
- Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in 
nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu.
- Obstoječe hišne vodnjake je potrebno ohranjati in 
vzdrževati.

(3) Pri načrtovanju in izvajanju posegov na vodovarstvenih 
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območjih je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske 
mreže za monitoring podzemnih voda na način, da:
- ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5m radiu od 
objekta merske mreže;
- ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih 
voda;
- se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske 
lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč ali 
drugače;
- bo odvodnjavnanje v bližini objekta merske mreže urejeno 
tako, da ni možno zatekanje;
- je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.

(4) Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in 
nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu. Obstoječe 
hišne vodnjake je potrebno ohranjati in vzdrževati.

80. člen
 (varstvo tal, podtalja in plodne zemlje)

(1) Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno zemljo pred 
uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo 
objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, 
se lahko uporabi za ureditev zelenic na gradbeni parceli oziroma 
na drugih zemljiščih, kjer so takšne ureditve potrebne.

(2) Zemeljski izkopi, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti na mestu 
nastanka, se prvenstveno uporabljajo za sanacije degradiranih 
območij kot material za rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih 
zemljišč in nasipavanje območij mineralnih surovin za 
zapolnitev tal po izkopu.  

(3) Vse samostojne garaže, garaže v objektih in vsa parkirišča 
izven objektov morajo biti opremljena z lovilci olj. Odvajanja 
padavinskih voda z urejenih površin in strešin je potrebno 
predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih 
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti 
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske 
odtoke (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki 
in podobno).

(4) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod padavinskih 
vod tako, da odvodnjavanje ne povzroča škode na sosednjih 
zemljiščih in napravah. Padavinske vode iz območij poselitve 
(streh objektov, cest, parkirišč in drugih utrjenih površin 
zunanjih ureditev) je treba, če ni možnosti priključitve na 
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri čemer morajo biti 
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin. Če ponikanje na terenu ni možno, kar je potrebno 
računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji 
vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, v vsakem 
primeru na podlagi predpisanih pogojev in skladu s soglasjem 
pristojnega soglasjedajalca.

(5) Odvajanje padavinskih voda z okvirnih območij naselij 
mora biti načrtovana in izvedena v skladu s področno 
zakonodajo tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da 
je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
končnim iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike 
(na primer z zatravitvijo ob objektih, s travnimi ploščami ali 
tlakovci na parkiriščih in pohodnih površinah zunanjih ureditev, 

z zadrževalnimi bazeni, suhimi zadrževalniki in podobno).

(6) Ureditev odvodnje na hribovitih terenih mora biti načrtovana 
tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitih in 
erozijsko ogroženih območij; v primeru, da to ni mogoče, mora 
biti odvodnja po erozijsko nestabilni ali plazoviti, ogroženi, 
brežini načrtovana in izvedena s kanaletami ali drugače 
utrjenimi muldami.

(7) Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov 
morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v 
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

(8) Vnos odpadkov v tla se lahko izvaja le z ustreznim 
okoljevarstvenim dovoljenjem. Vnos nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla z blatom čistilnih naprav, kompostom ali muljem 
se sme izvajati le v skladu s pripadajočim okoljevarstveni 
dovoljenjem ali gnojitvenim načrtom.

 
81. člen
(krajina)

(1) Pri gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in 
gospodarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni 
ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije, 
vzdrževanje obrežij in drugega vaškega zelenja), je potrebno 
upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:
- ohranjanje krajinskih vzorcev naravnih prvin in njihovih 
površinskih in volumenskih razmerij ter fiziografske in ekološke 
strukture krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in 
specifične biocenoze), ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture 
rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter 
zaščita gozdnega roba,
- dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije 
plazov, preprečevanje erozije in drugo), s pogojem, da so 
pridobljeni projektni pogoji soglasjedajalcev.

(2) Vsi posegi v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, 
ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi, ter upošteva 
naravne značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna 
zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in 
melioracijah).

12 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
82. člen

 (poplavna območja) 
(1) Poplavna območja so vodna, priobalna in druga zemljišča, 
kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov začasno prelije izven 
vodnega zemljišča. Na poplavnih območjih niso dovoljene 
dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah 
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območij, razen posegov, ki 
so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. čl. 
Zakona o vodah, ZV-1, Ur. list RS, št. 67/02).

(2) Na poplavno ogroženih območjih je potrebno pred gradnjo 
objektov izdelati detajlne hidrološko hidravlične izračune za 
posamezne lokacije ter ob potencialnem vplivu na dvig visokih 
voda predvideti omilitvene ukrepe. 

(3) Za posege v poplavna območja je potrebno pridobiti pogoje 
in soglasje pristojnega upravljavca.
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(4) Prometno infrastrukturo (lokalne ceste, kolesarske poti in 
pešpoti) je potrebno načrtovati zunaj poplavnih območij.

 
83. člen

 (erozijska območja)
Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod 
vplivom površinske, globinske in bočne erozijske vode. Na teh 
območjih je prepovedano:
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in 
oblikovanje hudournikov;
- ogoljevanje površin;
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje 
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi 
erozije;
- zasipanje izvirov;
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po 
erozivnih ali plazljivih zemljiščih;
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje 
erozijske moči voda in slabšanje varnostnih razmer;
- odlaganje ali skladiščenje lesa ali drugih materialov;
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom;
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi 
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge;
- vlačenje lesa
- in vsi tisti posegi in gradnje, ki so opredeljeni na podlagi 
ugotovljene stopnje erozijske ogroženosti in nevarnosti.

84. člen
 (plazljiva območja)

Plazljivo zemljišče je zemljišče, kjer je zaradi pojava vode 
in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali 
hribovskih sestojev. Na teh območjih je prepovedano:
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, 
ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč:
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje 
zemljišča in dvig podzemne vode;
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče 
ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne 
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

 
85. člen

(varstvo pred požarom)
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati 
požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:
- ob objektih zagotoviti zadosten zunanji prostor, ki omogoča 
morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in naprav;
- zagotoviti potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi 
predpisi ali ustrezno protipožarno ločitev objektov;
- zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz dveh strani objekta 
ali naprave;
- zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, 
da bodo omogočali vožnjo za interventna vozila (širina vsaj 
3,5m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10t),
- zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe 
oziroma predvidene hidrantne mreže v skladu s predpisi;
- upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost 
najbližje gasilske enote.

86. člen
 (zaščita in reševanje)

(1) Interese in potrebe po zavarovanju prebivalstva in dobrin 
v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi 
predpisi za to področje.

(2) Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi 
je dovoljeno graditi objekte za zaščito in reševanje. Pri vseh 
gradnjah se morajo upoštevati in izvajati vsi predpisani ukrepi, 
ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in 
reševanje.

13 VAROVANJE ZDRAVJA
87. člen

 (seizmološke, hidrološke in druge geotehnične značilnosti 
zemljišč)

(1) Pri projektiranju in gradnji objektov je treba upoštevati 
predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, 
pri čemer se uporablja karta projektnega pospeška tal 
(podatek na strani ARSO http: //www.arso.gov.si/potresi/
potresna%20nevarnost/).

(2) Za gradnje zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih 
objektov je potrebno predhodno pridobiti geološko – 
geotehnične pogoje za gradnjo. 

(3) Geološko – geotehnične pogoje je potrebno predhodno 
pridobiti za vse posege v prostor, ki bi lahko pospeševali erozijo 
ali ogrožali stabilnost zemljišča in ki posegajo v območja, ki so 
v PSPA občine Šmartno ob Paki 2009 opredeljena kot erozijsko 
ogrožena območja. 

 
88. člen

 (osončenje)
Pri umeščanju vseh objektov na parcelo namenjeno gradnji je 
potrebno z optimalnimi odmiki od sosednjih objektov zagotoviti 
enakovredno osončenje vsem sosednjim, predvsem pa 
stanovanjskim objektom.

89. člen
 (zrak)

Za varstvo zraka je potrebno poleg vseh pogojev, ki jih določajo 
predpisi s področja varstva zraka, upoštevati še naslednje 
pogoje:
- za obstoječe objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti 
meritve emisij v zrak ter pripraviti program sanacije;
- pri načrtovanju in gradnji novih objektov je treba zagotoviti, 
da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije;
- proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte se sme 
priključevati le na ekološko čiste oziroma sprejemljive vire 
energije;
- zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne 
izolacije objektov;
- po izgradnji plinovoda obvezno priključevati vse porabnike na 
plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno;
- težiti za tem, da se urejajo večje zelene površine in zasaja 
visoka vegetacija za boljši lokalni pretok zraka.

90. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, 
ki so določene za posamezna območja osnovne in podrobne 
rabe glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so na 
osnovi 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
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okolju (Uradni list RS št. 105/05, v nadaljevanju: Uredba) ter 
ob upoštevanju v 7. in 8. členu tega odloka določene osnovne 
in podrobnejše namenske rabe posameznih območij urejanja, 
določene na naslednje stopnje varstva pred hrupom:
I. stopnja varstva pred hrupom velja za vsa zavarovana 
območja ohranjanja narave oziroma mirna območja na prostem 
(I. območje varstva pred hrupom), razen površin na naslednjih 
območjih:
- na območju prometne infrastrukture;
- na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarske 
dejavnosti;
- na območju za potrebe obrambe;
- na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.
II. stopnja varstva pred hrupom velja za površine, na katerih ni 
dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja 
hrupa (II. območje varstva pred hrupom) in velja za površine z 
naslednjimi osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:
- stanovanjske površine za posebne namene (ki so namenjene 
občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva 
(otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin); 
III. stopnja varstva pred hrupom za površine, na katerih je 
dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja 
hrupa (III. območje varstva pred hrupom) in velja za površine z 
naslednjimi osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:
- območja za stanovanja (S),
- območja za centralne dejavnosti (C),
- območja za mešane dejavnosti (M),
- območja za športne in rekreacijske dejavnosti (ŠR), 
- območja za dejavnosti v povezavi z razvojem turizma (TD),
- območja za kmetijske dejavnosti (K), 
- druga, varovana območja (D),
- območja za pokopališča (Po),
- stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij (SZ),
- celinske vode, razen površin vodne infrastrukture.
IV. stopnja varstva pred hrupom za stavbe z varovanimi prostori 
velja za površine, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je 
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljevanju: IV. 
območje varstva pred hrupom) in velja za površine z naslednjimi 
osnovnimi in podrobnejšimi namenskimi rabami:
- območje za obrtne in obrtno podjetniške dejavnosti (O),
- območje za proizvodne dejavnosti (P),
- površine cest in ostale prometne površine, površine železnic 
(T), 
- območja energetske in okoljske (ČN) infrastrukture,
- najboljša kmetijska zemljišča (K1) in druga kmetijska zemljišča 
(K2),
- območja gozdnih zemljišč (G),
- območja za raziskovanje in pridobivanje mineralnih surovin 
(E).

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, mora biti 
na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom (OVPH) 
ter na meji med II. in IV. OVPH predel (območje), ki obkroža 
IV. OVPH v širini z vodoravno projekcijo 1000m in na katerem 
veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. OVHP.

(3) Skladno z 5. členom uredbe so za območja varstva pred 
hrupom določene naslednje mejne in kritične vrednosti 
kazalcev hrupa:

območje varstva pred hrupom (OVHP) mejne vrednosti 
kazalcev hrupa kritične vrednosti kazalcev hrupa
       Lnoč  (dBA) Ldvn (Dba) Lnoč  (dBA) Ldvn (dBA)
IV. OVHP       65          75           80             80
III. OVHP       50          60           59             69
II. OVHP 45       55          53           63
I. OVHP 40       50          47           57

(4) Skladno z določili Uredbe je potrebno pri načrtovanju, 
izvedbi in med uporabo območja novega vira hrupa predvideti 
in izvajati vse ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa v okolje, 
izvajati obratovalni monitoring ter pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje, pri čemer se za opredelitev novega vira hrupa 
upoštevajo določila 4. člena Uredbe.

91. člen
 (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem je potrebno 
upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem 
in življenjskem okolju.

(2) Dejavnosti in objekti se v prostor umeščajo glede na 
prisotnost virov elektromagnetnega sevanja. Vir sevanja 
ne sme povzročiti čezmerne celotne obremenitve območja 
s sevanjem. Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji virov 
sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati 
dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso 
presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo 
obremenitev okolja zaradi sevanja. Območja stanovanj, 
zdravstvenih ustanov in izobraževalnih ustanov se umeščajo 
izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja (visoko 
frekvenčni viri sevanja).

(3) Skladno s prilogo Tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 
(Ur. l. RS, št.: 101/2010) velja za vse objekte označene z „-“ 
prepoved gradnje v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih 
daljnovodov, za ostale objekte namenjene stalnemu oziroma 
občasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je 
potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da 
niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega 
sevanja kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št.: 70/96).

92. člen
 (zmanjšanje svetlobnega

onesnaževanja oziroma prostorsko umeščanje virov svetlobe)
(1) Pri gradnji javne razsvetljave in pri drugih oblikah 
osvetljevanja (fasade, kulturni spomeniki, svetlobni napisi 
in podobno), ki povzročajo svetlobno onesnaževanje okolja, 
je treba upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja.

(2) Zmanjšati rabo energije za javno razsvetljavo za 45% in 
optimizirati obratovanje, upravljanje in vzdrževanje javne 
razsvetljave. Primarno je potrebno uporabljati varčne svetilke.

93. člen
 (zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno prizadetim 

osebam)
Pri načrtovanju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov vseh 
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vrst v javni uporabi in pri večstanovanjskih stavbah se mora 
funkcionalno prizadetim osebam zagotoviti neoviran dostop, 
vstop in uporaba  teh objektov.

III.  POSEBNE DOLOČBE
94. člen

(dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor – zapolnitve)
(1) V ureditvenih območjih, za katera je v Prilogi 1 tega odloka 
kot dodatni pogoj za umestitev objektov v prostor določeno 
umeščanje ob pogojih zapolnitve, je gradnja novega objekta 
dovoljena če so izpolnjeni hkrati vsi naslednji pogoji:
- Objekt mora biti umeščen na parcelo namenjeno gradnji tako, 
da bo razdalja od novega objekta do najbližjega sosednjega 
obstoječega objekta, ki je zgrajen z ustreznim dovoljenjem ali 
pred letom 1967, največ 20m. 
- Velikost parcele namenjene gradnji ne sme presegati 
1000m2.
- Razdalja od novega objekta do obstoječe osnovne komunalne 
infrastrukture (vodovod, elektrika, kanalizacija) ne sme 
presegati 50m.

(2) Odstopanja glede zgoraj navedenih pogojev so možna 
le v primeru, ko investitor uskladi vsa omrežja gospodarske 
javne infrastrukture in na podlagi soglasja upravljavcev 
izvede kabelske in druge podzemne vode, jih spelje 
vzporedno s prometnicami in dovozi k stavbam, posamezno 
omrežje (primarni in sekundarni vod) pa preda v upravljanje 
pooblaščenemu upravljavcu.

 95. člen
 (dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor – strokovne 

podlage)
Za območje urejanja S(4)7, za katero je v Prilogi 1 tega odloka 
kot dodatni pogoj za umestitev objektov v prostor določeno 
upoštevanja strokovnih podlag, se kot strokovna podlaga za 
umestitev novega objekta uporabljata elaborata Zazidalni 
načrt Šmartno ob Paki - stanovanjska individualna gradnja 
(Zavod za urbanizem Velenje, št. proj. 444/IZN) in Spremembe 
in dopolnitve ZN za območje urejanja S(4)7 (URBANA Kočar in 
Kočar d. n. o. Velenje, št. proj. 307/00 z datumom September 
2000). Elaborata se obvezno upoštevata v delu, ki se nanaša 
na zasnovo prometnega in komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v območju S(4)7 (določene interne dovozne ceste, 
koridorji za komunalno infrastrukturo).

 96. člen
 (dodatni pogoji za umestitev objektov v prostor na osnovi 

PSPA Občine Šmartno ob Paki 2009.)
Na zemljiščih, kjer je bila z uveljavitvijo PSPA Občine Šmartno 
ob Paki 2009 spremenjena raba zemljišč za namene gradnje 
objektov, je pri pripravi projektne dokumentacije za objekte 
potrebno upoštevati pogoje iz Elaborata za poselitev kot 
podlaga za SiD PUP občine Šmartno ob Paki 2012 (URBANA 
Kočar in Kočar d.o.o. Velenje, št. proj. 626/13, z datumom 
april 2013). Pogoji se nanašajo na zemljišča z naslednjimi 
parcelnimi št v katastrskih občinah:
k.o. Gavce: 15/2-del, 85/1-del, 85/2, 266/2, 301-del, 319, 321, 
411/8-del, 495/6-del;
k.o. Gorenje: 230-del, 251-del, 261/1-del, 308/17-del, 361/4-
del, 362/1, 362/25-del,  604/10, 680-del, 698/1-del; 
k.o. Paška vas: 140/1-del, 190, 231/1-del, 722/1-del;
k.o. Rečica ob Paki: 20/1, 693/1, 717 del, 720/1-del, 723/1-

del;
k.o. Veliki vrh: 110/1-del, 514/2-del, 515/1-del, 515/2-del.

 97. člen
(dodatni pogoji za posege v prostor v nekaterih območjih 

urejanja)
Znotraj ureditvenih območij naselij oziroma njihovih območij in 
enot urejanja je pri posegih v prostor potrebno upoštevati še 
naslednje pogoje:
a) V ureditvenem območju naselja 1. Gorenje: 
V enotah urejanja P(1)1/ a, P(1)1/c in C(1)1, ki vedutno 
obvladujejo cerkev, je potrebno pridobiti pogoje in soglasje 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine na predložen 
idejni projekt objekta.

b) V ureditvenem območju naselja 3. Paška vas: 
Za ohranitev morfološke homogenosti vaškega jedra je 
potrebno, pri določanju umestitve objekta na gradbeno parcelo 
ter pri oblikovanju objekta, še posebej upoštevati:
– lokacijo objekta glede na funkcijo in razmestitev obstoječih 
objektov,
– položaj in velikost objekta glede na razmerja obstoječe 
zazidave,
– gradbeno linijo in merila obstoječe zazidave.

c) V ureditvenem območju naselja 4. Šmartno ob Paki: 
- V območju urejanja D(4)1, ki je gozd s posebnim pomenom, 
novogradnje niso dovoljene. Na osnovi predhodno izdelanih 
strokovnih podlag, ki jih mora potrditi s soglasjem Občina 
Šmartno ob Paki, so dovoljene ureditve za potrebe rekreacije in 
predstavitve kulturnega spomenika – gradu Pakenštanj. Posegi 
v območju se smejo izvajati le v sodelovanju s pristojno službo 
za varstvo kulturne dediščine ter po predhodnem soglasju 
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje.
- Kulturni spomenik Šmartno ob Paki – Grad Pakenštajn 
(EŠD 4332) je potrebno ohraniti in prezentirati kot ruševino. 
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje 
vseh njegovih spomeniškovarstvenih lastnosti, vključno z 
arheološkimi plastmi. Izraba prostora je podrejena ohranjanju 
in vzdrževanju zatečenega stanja spomenika (prepovedan je 
golosek, terasiranje, ipd). Znotraj območja je prepovedano 
postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno 
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter izvajanje kakršnih 
koli posegov, ki lahko negativno vplivali na substanco in podobo 
spomenika. Izjemoma je ob pridobitvi kulturnovarstvenih 
pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno po predhodni 
arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati 
infrastrukturne objekte javnega interesa, vendar rezultati 
raziskav lahko pomenijo spremembo projekta. Za raziskavo 
in odstranitev arheološke ostaline je potrebno pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine.
- V območju urejanja C(4)3a je potrebno pred gradnjo novih 
objektov izvesti omilitvene ukrepe, ki so za to območje določeni 
v Hidrološko – hidravlični študiji, ki je navedena v tretjem 
odstavku 2. člena tega odloka.

d) V ureditvenem območju naselja 7. Podgora: 
– Območji urejanja E(7)2b in E(7)2c sta mejna prostora 
ob ureditvenem območju kamnoloma Podgora. Potrebno 
je upoštevati tudi določila Odloka o ureditvenem načrtu 
kamnoloma Podgora (Uradni vestnik občine Velenje, št. 17/92), 
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ki se nanašajo na vplivni pas kamnoloma.  

e) Za območja urejanja, ki posegajo v območja varovanja 
kulturne dediščine, je potrebno za vse posege pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje 
pristojne službe varstva kulturne dediščine. Območja urejanja, 
ki morajo izpolnjevati zgornje pogoje so:
- S(8)12a, S(8)12b, V(8)1b; Rečica ob Paki – Vas (EŠD 
14255)
- C(4)3b; Šmartno ob Paki – Cerkev sv. Martina (EŠD 3415)
- D(4)2, S(4)8b; Šmartno ob Paki – Arheološko najdišče Vrtača 
(EŠD 4264)
- S(4)8c; Slatina pri Šmartnem ob Paki – Arheološko najdišče 
Tomažk (EŠD 21320)
- C(1)1a, P(1)1; Gorenje – Arheološko najdišče sv. Janez 
Krstnik (EŠD 4263)
Za vsa arheološka najdišča oziroma območja velja, da ni 
dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati 
arheološke ostaline. Varujejo se pred posegi, ki bi jih lahko 
poškodovali ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. 
Prepovedano je odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, 
rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vleke, 
poglabljati dna vodotokov in jezer, ribariti z globinsko vlečno 
mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma 
kamnine, postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, 
vključno z nadzemnimi in podzemnimi GJI ter nosilce reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča. Izjemoma so dovoljeni 
posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča 
znotraj naselij ter v prostor robnih delov najdišč ob hkratni 
izpolnitvi pogojev; če ni možno najti drugih tehničnih rešitev in 
če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, 
ki jih opredeli pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

d) Na območju Hudega potoka: 
- Na območju Hudega potoka je potrebno izvesti omilitvene 
ukrepe, ki so za to območje določeni v Hidrološko – hidravlični 
študiji, ki je navedena v tretjem odstavku 2. člena tega 
odloka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
98. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
a) Odlok o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditvena območja naselij ter območja odprtega 
prostora občine Šmartno z veljavnim prostorskim planom 
Občine Šmartno ob Paki 2002 (Uradni vestnik MO Velenje,  št.: 
25/06, 02/08, 23/08 in 06/10);
b) Odlok o ZN Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Občine Velenje; 
št. 6/76, spremembe: 14/81 in 7/86)
c) Odlok o ZN Šmartno ob Paki - center (Uradni vestnik Občine 
Velenje; št. 7/84)
d) Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Šmartno 
ob Paki – individualna stanovanjska gradnja (območje urejanja 
S(4)7) (Uradni vestnik MO Velenje; št. 11/1).

99. člen
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli na 
podlagi razveljavljenih odlokov iz 70. člena tega odloka, se 
končajo po določilih tega odloka.

 100. člen
Grafični del tega odloka iz 2. in 3. člena tega odloka ter Spis 
o postopku priprave in sprejemanja odloka o uskladitvah PUP 
Občine Šmartno ob Paki 2012 so na vpogled na upravi Občine 
Šmartno ob Paki in Upravni enoti Velenje. 

 101. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne 
in občinske inšpekcijske službe.

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

Št.: 3505-0001/2013
Datum: 23. 12. 2013

župan občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l. r.
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Pregled varovanih območij kulturne dediščine: 
objekt ID_enote ime režim podrežim 

2195 14255 Rečica ob Paki - Vas dediščina naselbinska dediščine 
5967 4376 Veliki Vrh - Rojstna hiša bratov Letonja dediščina memorialna dediščina 

10975 23889 Slatina pri Šmartnem ob Paki - Hiša Slatina 19 dediščina stavbna dediščina 
11245 26628 Gorenje - Župnišče dediščina stavbna dediščina 
13057 27318 Šmartno ob Paki - Kapelica pri hiši Šmartno ob Paki 91 dediščina stavbna dediščina 
13157 27121 Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 62 dediščina stavbna dediščina 
13162 27116 Šmartno ob Paki - Župnišče dediščina stavbna dediščina 
13163 27117 Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 13 dediščina stavbna dediščina 
13352 27120 Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 61 dediščina stavbna dediščina 
13353 27119 Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 50 dediščina stavbna dediščina 
13354 27118 Šmartno ob Paki - Stari gasilski dom dediščina stavbna dediščina 
13637 27812 Rečica ob Paki - Vila Rečica ob Paki 1 dediščina stavbna dediščina 
14245 260330 Gorenje - Domačija Gorenje 13 dediščina stavbna dediščina 
14254 260497 Šmartno ob Paki - Hiša Šmartno ob Paki 137 dediščina stavbna dediščina 
14268 270159 Podgora - Kozolec na domačiji Podgora 33 dediščina stavbna dediščina 
14269 270160 Rečica ob Paki - Kašča na domačiji Rečica ob Paki 11 dediščina stavbna dediščina 
14270 270168 Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 22 dediščina stavbna dediščina 
14340 270161 Rečica ob Paki - Žibretov marof dediščina stavbna dediščina 
14346 270170 Šmartno ob Paki - Marof pri Roglu dediščina stavbna dediščina 
14347 270171 Veliki Vrh - Svinjak na domačiji Veliki Vrh 11 dediščina stavbna dediščina 
14348 270165 Rečica ob Paki - Kolškov marof dediščina stavbna dediščina 
14349 241223 Rečica ob Paki - Tišlerjeva domačija dediščina stavbna dediščina 
14350 241228 Rečica ob Paki - Klinarjeva domačija dediščina stavbna dediščina 
14351 270154 Gavce - Kozolec na domačiji Gavce 25 dediščina stavbna dediščina 
14352 260329 Gavce - Podgorškova zidanica dediščina stavbna dediščina 
14353 270155 Paška Vas - Miklavžev marof dediščina stavbna dediščina 
14354 270156 Paška Vas - Blaščev marof dediščina stavbna dediščina 
14355 270157 Paška Vas - Blaščeva kaÜÞa dediščina stavbna dediščina 
14356 270158 Paška Vas - Primožičev marof dediščina stavbna dediščina 
14357 270167 Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 11 dediščina stavbna dediščina 
14358 270166 Skorno - Kašča na domačiji Skorno 7 dediščina stavbna dediščina 
14359 270169 Slatina - Hiša Slatina 22 dediščina stavbna dediščina 
14360 270163 Rečica ob Paki - Španceva kašča dediščina stavbna dediščina 
14361 270164 Rečica ob Paki - Špancev toplar dediščina stavbna dediščina 
14362 270172 Veliki Vrh - Kozolec na domačiji Veliki Vrh 46 dediščina stavbna dediščina 
14363 270152 Gorenje - Ažmanov marof dediščina stavbna dediščina 
14364 260335 Podgora - Kozolec na domačiji Podgora 4 dediščina stavbna dediščina 
15369 4361 Skorno - Kapelica pri hiši Skorno 24 dediščina stavbna dediščina 
15370 4362 Mali Vrh - Kapelica ob hiši Mali Vrh 57 dediščina stavbna dediščina 
15371 4363 Mali Vrh - Kapelica pri hiši Mali Vrh 39 dediščina stavbna dediščina 
15372 4364 Gorenje - Kapelica za hišo Gorenje 7 dediščina stavbna dediščina 
15479 4392 Šmartno ob Paki - Grobišče borcev Šercerjeve brigade dediščina memorialna dediščina 
15831 27315 Skorno - Kapelica pri hiši Skorno 31 dediščina stavbna dediščina 
15832 27316 Šmartno ob Paki - Kapelica na križišču dediščina stavbna dediščina 
15833 27317 Šmartno ob Paki - Kapelica v bližini železniške proge dediščina stavbna dediščina 
19964 270144 Šmartno ob Paki - Kapelica pri hiši Šmartno bo Paki 8 dediščina stavbna dediščina 
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19965 270145 Gavce - Kapelica pri hiši Gavce 7a dediščina stavbna dediščina 
19966 270147 Paška vas - Kapelica na križišču vaških poti dediščina stavbna dediščina 
24087 3271 Gora Oljka - Cerkev sv. Križa spomenik  
24269 3431 Skorno pri Šoštanju - Cerkev sv. Antona spomenik  
26905 21320 Slatina pri Šmartnem ob Paki - Arheološko območje Tomažk spomenik  
27249 24660 Gavce - Hiša Gavce 27 spomenik  
27251 24670 Šmartno ob Paki - Kozolec na domačiji Šmartno ob Paki 104 spomenik  
27252 24669 Šmartno ob Paki - Kozolec na domačiji Šmartno ob Paki 93 spomenik  
27253 24668 Skorno - Sušilnica za hmelj pri Zalezniku spomenik  
27254 24667 Skorno - Kozolec na domačiji Skorno 30 spomenik  
27255 24666 Veliki Vrh - Šumlakova zidanica spomenik  
27256 24665 Paška vas - Kašča s sušilnico za hmelj pri Zimu spomenik  
27257 24664 Rečica ob Paki - Kozolec na domačiji Rečica ob Paki 35 spomenik  
27258 24662 Mali Vrh - Mlinarjeva klet spomenik  
27261 4354 Gorenje - Hiša Gorenje 7 spomenik  
27286 10870 Mali Vrh - Hiša Mali Vrh 40 spomenik  
27287 24663 Mali Vrh - Špančeva zidanica spomenik  
27288 4350 Rečica ob Paki - Hiša Rečica 14 spomenik  
27289 4346 Šmartno ob Paki - Kaplanija spomenik  
27290 10889 Veliki Vrh - Kašča na domačiji Veliki Vrh 33 spomenik  
27384 25737 Slatina pri Šmartnem ob Paki - Arheološko območje Tabor spomenik  
27560 4263 Gorenje - Arheološko najdišče sv. Janez Krstnik spomenik  
27561 4264 Šmartno ob Paki - Arheološko najdišče Vrtača spomenik  
27562 3416 Gorenje - Cerkev sv. Janeza Krstnika spomenik  
27563 3415 Šmartno ob Paki - Cerkev sv. Martina spomenik  
27564 4332 Šmartno ob Paki - Grad Pakenštajn spomenik  
27565 26620 Šmartno ob Paki - Spomenik NOB spomenik  
27566 24661 Mali Vrh - Bednikova zidanica spomenik  
27898 4391 Šmartno ob Paki - Grob bratov Letonja spomenik  
27912 4412 Gavce - Spominski kamen petim borcem Šercerjeve brigade spomenik  
27945 4558 Ljubija - Grobišče borcev NOB na Gneču spomenik  
28820 26621 Šmartno ob Paki - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni spomenik  
29004 3003271 Gora Oljka - Cerkev sv. Kri×a vplivno območje  
29064 3003431 Skorno pri Šoštanju - Cerkev sv. Antona vplivno območje  
29127 3014255 Rečica ob Paki - Vas vplivno območje  

Vir: CD Občine Šmartno ob Paki – podatki za prikaz stanja prostora, 2008 
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Pregled varovanih območij ohranjanja narave: 
ident. št. ime zvrst pomen 

 NARAVNE VREDNOTE (jame):   
42580 Jama 1 pri Leskovšku nad Gorenjem geomorf. državni 
42581 Jama 2 pri Leskovšku nad Gorenjem geomorf. državni 
44216 Jama v Zidaletovih pečeh geomorf. državni 
46372 Polakova zijalka geomorf. državni 
46374 Jama črnega polža geomorf. državni 
46375 Samotni stalaktit geomorf. državni 
47389 krak geomorf. državni 

 NARAVNE VREDNOTE (točke):   
5610 Rakunov bor drev lokalni 
5693 Lokoviška jama v Velikem vrhu geomorf. državni 
5700 Slap pod Letonjem geomorf., hidro lokalni 
5712 Lokovica – jama  geomorf. državni 
5723 Veliki vrh – jama  geomorf. državni 
5740 Veliki vrh – izvir  hidro lokalni 

 NATURA 2000:    
SI3000067 Savinja – Letuš     pSCI  

 EPO:    
16800 Savinja – Letuš    

 OBMOČJA PRIČAKOVANIH NARAVNIH VREDNOT*:   
 območje karbonatnih kamnin   

Vir: CD Občine Šmartno ob Paki – podatki za prikaz stanja prostora, 2008 
Vir*: Zavod RS za varstvo narave: smernice za PSPA Šmartno ob Paki 2009 št. 1-III-247/3-O-10/LS z 
datumom 26.05.2010 
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