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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 
41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11 in 98/13), Odloka o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za volitve članov sveta in župana v Občini Šmartno ob Paki ( uradni 
vestnik MOV, št. 7/1998, 13/2010) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Ur. vestnik MOV, 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na svoji 30. redni seji dne 16.6.2014 sprejel naslednji

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v
Občini Šmartno ob Paki za volilno leto 2014

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Šmartno ob Paki za volilno leto 2014.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne 
kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih 
določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za 
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so 
dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, 
ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Če pride na 
volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov 
v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za 
volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne 
kampanje iz proračuna Občine Šmartno ob Paki 30. dan po 
predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

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

Številka: 041-0001/2014                                                         
 Datum: 16.6.2014                                                                      
          

župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.

Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV Uradni vestnik MOV, št.  13/2006, 13/2010, 20/2011, 
1/2013) na svoji 30. seji dne 16.6.2014 sprejel 

AVTENTIČNO RAZLAGO
drugega stavka drugega odstavka 47. člena Odloka
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 (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013)

v naslednjem besedilu:
»Gradnja opornega zidu pod višino 1,5m je tudi dovoljena. 
Stavek poudarja, da je višina opornega zidu nad 1,5 m dovoljena 
le zaradi geotehničnih pogojev.« 

Številka: 3505-0001/2013-18
Datum: 16.6.2014

      
župan občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar,univ.dipl.ekon.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09 in 14/10 - ZLS) in 68. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski 
svet Občine Šmartno ob Paki na 30. seji dne 16.6.2014 sprejel

ODLOK 
o določitvi števila članov odborov vaških 

skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih 
Občine Šmartno ob Paki

1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Šmartno ob Paki določa 
število članov odborov    vaških skupnosti, število in območja 
volilnih enot v vaških skupnostih v Občini Šmartno ob Paki ter 
število članov, ki se volijo po volilnih enotah.

2. člen
Odbor vaške skupnosti Skorno šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Skorno se določi 1 
volilna enota, ki obsega naselje Skorno.

3. člen
Odbor vaške skupnosti Gorenje šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Gorenje se določi 1 
volilna enota, ki obsega    naselje Gorenje.
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4. člen
Odbor vaške skupnosti Paška vas šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Paška vas 
se določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Paška vas.

5. člen
 Odbor vaške skupnosti Gavce – Veliki Vrh  šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Gavce – Veliki Vrh 
se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Gavce od 
hišne št. 22 do hišne št. 34 ter od hišne št. 45 do hišne št. 85 in 
območje naselja Veliki Vrh od  hišne št. 1 do hišne št. 18.

6. člen
Odbor vaške skupnosti Veliki Vrh - Gavce  šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Veliki Vrh - Gavce se 
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Veliki Vrh od 
hišne št. 19 do hišne št. 50  in območje naselja Gavce od hišne 
številke 1 do hišne št. 21 ter od hišne št. 35 do hišne št. 44.

7. člen
Odbor vaške skupnosti Slatina šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Slatina se določi 1 
volilna enota, ki obsega    naselje Slatina.

8. člen
Odbor vaške skupnosti Šmartno ob Paki šteje 5 članov

Za volitve članov odbora vaške skupnosti Šmartno ob Paki se 
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Šmartno  ob Paki.

 
9. člen

     Odbor vaške skupnosti Mali Vrh šteje 5 članov
Za volitve članov odbora vaške skupnosti Mali Vrh se določi 1 
volilna enota, ki obsega naselje Mali vrh.

10. člen
     Odbor  vaške skupnosti Rečica ob Paki šteje 5 članov
Za volitve članov odbora vaške skupnosti Rečica ob Paki se 
določi 1 volilna enota, ki obsega naselje Rečica ob    Paki.

11. člen
     Svet vaške skupnosti Podgora šteje 5 članov
Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Podgora se določi 1 
volilna enota, ki obsega    naselje Podgora.

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

Številka: 032-0008/2014-2
Datum: 16.6.2014

                                                                                                
            

župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar,univ.dipl.ekon.

Svet občine Šmartno ob Paki je na  podlagi 58. člena v povezavi s 61.a. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-
ZVO-1B, 108/09 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011) na svoji 30. redni seji dne 
16.6.2014 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 
OBRTNO POSLOVNO CONO ŠMARTNO 

OB PAKI

1. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za  obrtno 
poslovno cono Šmartno ob Paki- v nadaljevanju LN OP ŠOP, 
se nanašajo na območje A. Zaradi spremenjenih gospodarskih 
razmer in še ne zaključene gradnje javne gospodarske 
infrastrukture v območju urejanja z LN OP ŠOP, se spremeni 
faznost izvajanja gradenj v območju urejanja in določi vrsta in 
način gradenj na zemljiščih pripadajočih obstoječim objektom. 
Spremembe se ne nanašajo na spremembo rabe prostora in 
ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev.

2. člen
V 8. členu se doda:
- V tč. a) prvega odstavka za besedilom prve alineje Sklop 1:
Gradbena meja ob notranjih cestah območja ureditve pa se 
lahko zmanjša ob soglasju upravljavca občinskih cest tako, da 
minimalni odmik najbolj izpostavljenih točk začasnega objekta 
od obstoječih notranjih cest, ki predstavljajo sestavni del 
predvidenega prometnega omrežja s tem LN OP ŠOP, ne sme 
biti manjši od 1,5 m. S projektno dokumentacijo za gradnjo in 
z izvedbo gradnje bo zagotovljena preglednost na dovoznih 
priključkih posameznih gradbenih parcel na notranje ceste 
območja z zagotavljanjem preglednega trikotnika.
- Besedilo nove tč. c) za tč. b) prvega odstavka:
Gradbena meja ob notranjih cestah območja ureditve pa se 
lahko zmanjša ob soglasju upravljavca občinskih cest. Minimalni 
odmiki najbolj izpostavljenih točk objektov od notranjih cest 
območja urejanja pa so lahko tudi manjši ob predhodnem 
soglasju upravljavca občinskih cest in upoštevanju predvidenih 
ureditev z LN OP ŠOP v območju varovalnega pasu regionalne 
ceste.

3. člen
Dopolni se 15. člen z desetim odstavkom, ki se glasi:
(10) V območjih predvidenih za postavitve začasnih objektov je 
potrebno NN elektro energetske vode prestaviti minimalno 1m 
od skrajnih robov gabaritov začasnega objekta, ga ustrezno 
mehansko zaščititi in oceviti. Predvidene začasne objekte je 
potrebno načrtovati tako, da bo znašal minimalni vodoravni 
odmik najbližjega dela predvidenega začasnega objekta od osi 
SN nadzemnega voda 5m oziroma 3m od skrajnega vodnika 
SN nadzemnega elektro energetskega voda. Pred pričetkom 
del je potrebno obstoječemu SN nadzemnemu vodu 20 KV 
Gorenje-odcep Šmartno šola v križni razpetini med stojnimi 
mesti na oporišču št. 1 in oporišču št. 2 povečati stopnjo 
električne in mehanske izolacije.
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4. člen
V 17. členu se dopolni besedilo:
V 1. odstavku za zadnjim stavkom. » Trase obstoječih 
naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. V primeru 
posega v TK omrežje pri pozidavi območja ali komunalnega 
urejanja se pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom 
Slovenija omrežje TK zaščiti oziroma prestavi.«
V 2. odstavku se doda na koncu nov stavek. » Kabelska 
kanalizacija se izvede s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 
mm.«
Za 6. odstavkom se doda nov 7. odstavek, ki se glasi: » Novi 
TK vodi omogočajo tudi sprejem HD tv programov, radijskih 
programov, interneta, klasično in IP telefonijo.«
7. odstavek pa postane zadnji odstavek 17. člena.

5. člen
V 25. členu se spremeni 1. odstavek in se sedaj glasi:
» (1) V skladu s predpisi Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) je potrebno 
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovljeni: «
V 25. členu se spremeni točka č.) 1. odstavka  in se sedaj 
glasi:
» č.) viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ( Pravilnik o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov 
(Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05). «
V 25. členu se spremeni 6. odstavek  in se sedaj glasi:
» Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih 
naprav mora biti izdelana v skladu s predpisi za področje 
varstva pred požarom. «

6. člen
V 1. Odstavku 26. člena se zadnji stavek črta in nadomesti z 
besedilom:
» Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu s predpisom, ki 
urejajo področje gradnje in vzdrževanja zaklonišč.«

7. člen
Dopolni se besedilo 28. člena s tretjim odstavkom, ki se glasi:
» (3) Ob predhodnem soglasju Občine Šmartno ob Paki je na 
pripadajočih zemljiščih k obstoječim objektom možna gradnja 
začasnih objektov predvidenih s tem LN OP ŠOP in to le za 
obdobje do dokončne ureditve zasnove z LN OP ŠOP ob 
upoštevanju dovoljenih odstopanj. «

8. člen
Besedilo 29. člena se črta in se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
» Predvidene ureditve z lokacijskim načrtom se izvajajo fazno, 
v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. 
Posamezne faze predstavlja v skladu z določili LN OP ŠOP 
določitev gradbene parcele, komunalna oprema območja do 
gradbene parcele, komunalna oprema izbrane gradbene parcele 
in gradnja objektov z njihovo zunanjo ureditvijo.  Primarna 
elektro energetska infrastruktura (transformatorska postaja s 
priključnimi kablovodi in preureditev SN nadzemnega el. en. 
voda)  se načrtuje prioritetno pred pričetkom gradnje objektov 
v eni skupni fazi. Izgradnja predvidenih priključnih vodov 
za posamezne objekte pa je možno načrtovati po fazah kot 
zaključene celote. Načrtovanje predvidene elektroenergetske 
infrastrukture mora biti v skladu z idejno zasnovo elektrifikacije 
katera je bila sestavni del osnovnega odloka. « 

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

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

Številka: 3505-0002/2013-9
Datum: 16.6.2014     
   
                                                 župan občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar,univ.dipl.ekon.



           18. junij 2014URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran �  / Številka 18-2014

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 
Svet  Občine Šmartno ob Paki  je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona  socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2, (23/2007-popr., 41/2007-popr.), 61/2010-ZSVarPre, 
62/2010-ZUPJS ,40/11-ZSVar-Pre-A in 40/11 ZUJPS-A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 
51/2008 in 5/2009,6/12) in 16. člena Statuta  Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
13/06, 13/ 10  in 20/11) na svoji 30. seji,  dne 16. 6. 2014 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  

v Občini Šmartno ob Paki 
 

I. 
Občina Šmartno ob Paki  daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, 
ki jo je predlagal Center za socialno delo Velenje za delovne dni 16,39 eur/uro, v nedeljskem času 
20,08 eur/uro, za praznične dni 21,00 eur/ uro.  
 

II. 
Cena storitve se zmanjša za  zakonsko določeno   subvencijo občine  za delovne dni  8,62 eur/uro, 
v nedeljskem času za 10,46, za praznične dni  10,92 eur/uro. Subvencija zajema 100 %  
pokrivanje stroškov strokovne priprave dogovora,50 % pokrivanje stroškov vodenja in koordiniranja 
in 50 % pokrivanja stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo plača 
upravičenec ali zavezanec za delovne dni 7,78 eur/ uro, v nedeljskem času 9,63  eur/uro, za 
praznične dni 10,09 eur/uro 
 

III. 
Občina Šmartno ob Paki bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati 
upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V 
posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in 
sicer: 
 
Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega doh./druž.čl. v 
primerjavi s povprečno plačo v RS za 

obdobje I. – XII.  

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 2013 

(v EUR) 

Plačilo v % od 
cene 

1 do 45 % do 448,65  10 
2 nad 45 % do 50 % nad 448,65 do 498,50 20 
3 nad 50 % do 55 % nad 498,50 do 548,35 30 
4 nad 55 % do 60 % nad 548,35 do 598,21 40 
5 nad 60 % do 65 % nad 598,21 do 648,06 50 
6 nad 65 % do 70 % nad 648,06 do 697,91 60 
7 nad 70 % do 80 % nad 697,91 do 797,61 70 
8 nad 80 % do 90 % nad 797,61 do 897,31 80 
9 nad 90 % do 105 %   nad 897,31 do 1.046,86 90 
10 nad 105 %  nad 1.046,86 100 

 
IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa 
se pričnejo uporabljati od 1. 6. 2014 dalje. 
 
Številka: 150-01-0002/2014 
Datum: 16. 6. 2014 
 

                                                                                                          župan  Občine Šmartno ob Paki 
                                                                                                         Janko Kopušar, univ.dipl.ekon. 
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Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem  premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih  lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12, 24/13, 10/14)  in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,20/11, 1/13) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 30. redni seji dne 
16.6.2014 sprejel 
 

SKLEP 
o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  

Občine Šmartno ob Paki za leto 2014 
1. 

S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  Občine Šmartno ob 
Paki za leto 2014. V program za leto 2014 so vključene spodaj navedene nepremičnine. 
 

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

Objekt Kat.obč. Parc.št Površina 
(m2) 

Orientacijska 
vrednost 
EUR 

Način  
pridobitve 

1 zemljišče (pri Drevih) Paška vas del 
720/8 

130 230,00 Neposredna pogodba 

2 zemljišče 
(pri Drevih) 

Paška vas 709/11 416 1000,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

3 zemljišče 
(Mandelc) 

Rečica ob Paki 555/40 379 379,00 Neposredna pogodba 

4 zemljišče (Mandelc) Rečica ob Paki  948/2 119 139,00 Neposredna pogodba 

5 zemljišče (Primata) Paška vas  515/17 1130 brezplačno Neposredna pogodba 
6 zemljišče (Primata) Paška vas 515/18 704 brezplačno Neposredna pogodba 
7 zemljišče 

(pločnik) 
Šmartno ob 
Paki 

53/7 36 720,00 Neposredna pogodba 

8 zemljišče (pločnik) Šmartno ob 
Paki 

42/12 19 380,00 Neposredna pogodba 

9 zemljišče (pločnik) Šmartno ob 
Paki 

39/5 37 740,00 Neposredna pogodba 

10 zemljišče (Remenih) Veliki vrh del 565 59 177,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

11 zemljišče (Remenih) Šmartno ob 
Paki 

del 526 19 57,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

 
 
B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Zap. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št
. 

Površina 
 (m2) 

Delež 
občine 

Orientacijs
ka  
vrednost 
EUR 

Način  
prodaje 

1 zemljišče (pri 
Kolških) 

Šmartno 
ob Paki 

211/8 54 100% 810,00 Neposredna pogodba 

2 zemljišče (Drev) Paška 
vas  

804/3 89 100% 51,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

3 zemljišče (Drev) Paška 
vas 

del 
717/2 

20 100% 34,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

4 zemljišče (Drev) Paška 
vas 

del 
717/3 

21 100% 36,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 
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5 zemljišče 
(pri Bačovnikih) 

Šmartno 
ob Paki 

541/2 86 100% 400,00 Neposredna pogodba 

6 zemljišče 
(pri Remenihu) 

Veliki 
vrh 

del 565 15 100% 45,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

7 zemljišče 
(pri Remenihu) 

Šmartno 
ob Paki 

del 
749/4 

62 100% 186,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

8 zemljišče 
(pri Remenihu) 

Šmartno 
ob Paki 

del 545 93 100% 279,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

 
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: 032-0008/2014-3                                      
Datum:  16.6.2014 
 
 

 župan Občine Šmartno ob Paki           
                                             Janko Kopušar, univ. dipl. ekon. 
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 110 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%
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