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4. člen
(1) Gostinec oz. kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega
časa objaviti na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oz.
kmetijo.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št. 93/2007UPB2; v nadaljevanju: zakon), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007) in 16. člena Statuta občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 7/2015 ) je Občinski svet
Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016 sprejel

PRAVILNIK

o obratovalnem času gostinskih obratov ter
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek in pogoje, na podlagi katerih
Občina Šmartno ob Paki gostinskemu obratu in kmetiji, na
kateri se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija),
potrdi prijavo obratovalnega časa (v nadaljevanju: redni
obratovalni čas) in izda soglasje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času.
2. člen
(1) Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni
podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske
dejavnosti ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno
v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom (v nadaljevanju: gostinci). Gostinsko dejavnost lahko
v obsegu, ki ga določa zakon, opravljajo tudi fizične osebe
kot sobodajalci in kmetje, če izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom.
3. člen
(1) Redni in podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata
oziroma kmetije potrdi občinska uprava, ki odloča skladno z
določbami tega pravilnika.
(2) Gostinec oz. kmet mora poslovati v obratovalnem času,
določenim s potrditvijo prijave rednega obratovalnega časa oz.
v skladu z izdanim soglasjem za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času, razen v primerih, določenih z zakonodajo,
ko soglasje ni potrebno.

II. OBRATOVANJE V REDNEM OBRATOVALNEM ČASU
5. člen
(1) Gostinci oz. kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost na
območju občine Šmartno ob Paki, morajo najmanj petnajst (15)
dni pred začetkom obratovanja gostinskega obrata oz. kmetije
in v primeru, da želijo obratovalni čas spremeniti, pri občinski
upravi oddati obrazec prijave obratovalnega časa.
(2) Gostinec oz. kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s
svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb tega
pravilnika.
6. člen
(1) Gostinec oz. kmet določi redni obratovalni čas glede na
vrsto gostinskega obrata oz. kmetije, kot sledi:
- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev (hoteli, moteli,
penzioni, prenočišča,
gostišča, planinski in drugi domovi) in
sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, kavarne,
jedilnice, bari…) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
- restavracije, gostilne, kavarne in kmetije, kjer nudijo le jedi in
pijače, med 6. in 2. uro naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. in 24.
uro,
- obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma
glede na naročila.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem
objektu (trgovinsko-poslovnih ali športno-kulturnih objektih),
mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in
ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega
objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine
najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(3) Če gostinski obrat oz. kmetija opravlja gostinsko dejavnost
izven časa, določenega v prvem odstavku tega člena, se šteje,
da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
7. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena smejo
gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije,
gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v
stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške
kmetije na teh območjih, obratovati v rednem obratovalnem času
le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih
gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih
prostorov (gostinski vrtovi, odprte terase in podobno).
(2) V kolikor obratuje gostinski obrat oz. kmetija samo v rednem
obratovalnem času, velja prijava obratovalnega časa, ki jo
potrdi občinska uprava, do spremembe obratovalnega časa oz.
do prenehanja obratovanja gostinskega obrata oz. kmetije.
III. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM
ČASU
8. člen
(1) K podaljšanem obratovalnem času se soglasje izda za
omejeno obdobje do 3 mesecev..
(2) Soglasje se lahko izda tudi za posamezne priložnosti in se
lahko nanaša na več priložnosti hkrati.
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9. člen
(1) Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa se uporablja
obrazec »Vloga za izdajo soglasja Občine Šmartno ob Paki za
enkratno podaljšanje obratovalnega časa za gostinski lokal«.
(2) Občinska uprava o vlogi za enkratno podaljšanje rednega
obratovalnega časa pravočasno odloči, kadar gostinec oziroma
kmet vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa
najmanj pet delovnih dni pred načrtovanim podaljšanim
obratovanjem.
10. člen
(1) Če občinska uprava ugotovi:
- da prijava obratovalnega časa ni popolna,
- da v njej niso upoštevane vse določbe tega pravilnika oz.
obratovalni čas ni določen v skladu z merili,
- da ne soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim
obratovalnim časom,
pozove vlagatelja na dopolnitev vloge ali pa delno oziroma
v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas z odločbo, s katero
gostincu oz. kmetu tudi določi obratovalni čas.
11. člen
(1) Gostinec oz. kmet lahko brez soglasja občinske uprave
obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki,
določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič
po enkrat).
IV. PREKLIC SOGLASJAZAOBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času se gostinskemu obratu lahko
prekliče v naslednjih
primerih:
– na osnovi pisne prijave spremembe s strani nosilca gostinske
dejavnosti,
– na osnovi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali
kmetije,
– kadar policija ali drug pristojni organ v obdobju zadnjega leta
obratovanja dvakrat ugotovi kršitev javnega reda in miru,
– če je bila v obdobju zadnjega leta trikrat ugotovljena
prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če so bile v obdobju zadnjega leta podane tri utemeljene
pisne pritožbe sosedov,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih v soglasju
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času s strani
občinske uprave.
(2) Šteje se, da je pisna pritožba sosedov utemeljena, če
je podpisana s strani najmanj polovice lastnikov oziroma
najemnikov sosednjih stanovanjskih objektov, ki tudi dejansko
bivajo v sosednjih objektih gostinskega obrata. Če je lastništvo
teh sosednjih objektov v solastnini, mora biti utemeljena pritožba
podpisana s strani več kot polovice solastnikov.
(3) V primeru preklica soglasja za obratovanje gostinskega
obrata oz. kmetije v podaljšanem obratovalnem času in
skrajšanja na redni obratovalni čas, gostinec oz. kmet
naslednjih šest (6) mesecev ne more ponovno oddati vloge za
izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA PRAVILNIKA
13. člen
(1) Izvajanje določb tega pravilnika nadzoruje pristojni tržni
inšpekcijski organ in policija.
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(2) Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da gostinec
oz. kmet ne določi obratovalnega časa oziroma ga ne prijavi
občinski upravi, če ne posluje v določenem obratovalnem času
ali če ne objavi obvestila o razporedu obratovalnega časa
na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oz. kmetijo, ga
lahko kaznuje z globo, kot to določa zakon. Ob ponavljanju teh
prekrškov mu lahko na predlog občinske uprave tudi začasno
ali trajno prepove opravljanje gostinske dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 309-0002/2016
Datum:10.10.2016
župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08,
100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)), 29. člena Zakona o javnih
financah ( ZJF, Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Svet
Občine Šmartno ob Paki na 15. seji, dne 10.10.2016 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA
LETO 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 22/2015) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Rebalans 1 leta 2016
_________________________________________________________________________________
_______________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.624.050
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.382.730
70 DAVČNI PRIHODKI
1.963.570
700 Davki na dohodek in dobiček
1.718.386
703 Davki na premoženje
183.819
704 Domači davki na blago in storitve
55.500
706 Drugi davki
5.865
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

0

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev

419.160
340.460
2.200
1.500
0
75.000
5.000
0
5.000

73 PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
236.220
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
236.220
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev prorač. EU
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.859.014

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.126.216
201.000

1
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

11. oktober 2016

30.800
821.699
13.802
58.915
1.124.839
46.000
571.990
87.914
418.935
0
571.329
571.329
36.630
13.000
23.630

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-234.964
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
-221.462
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)
131.675
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Rebalans 1 leta 2016
_________________________________________________________________________________
_____________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
1.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

-1.000

___________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Rebalans 1 leta 2016
_________________________________________________________________________________
_______________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
38.651
50 ZADOLŽEVANJE
38.651
500 Domače zadolževanje
38.651
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
33.677
55 ODPLAČILA DOLGA
33.677
550 Odplačila domačega dolga
33.677
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-230.990
4.974
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
234.964
______________________________________________________________________________
______________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
340.825
2. člen
Spremeni se 1. odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»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 2016 lahko zadolži do višine 38.651 eurov.«
3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-0004/2016
Datum: 10.10.2016
Župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016 ( Uradni vestnik MOV,
št. 22/2015) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB1) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016 sprejel
SKLEP
o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019
1. člen
Spremeni se Načrt razvojnih programov 2016 – 2019
kanalizacije Gavce na sledeči način:

za projekt OB 125-15-0015 Novogradnja

» OB125-15-0015 Novogradnja kanalizacije Gavce
Skupna vrednost projekta
PV- transfer iz državnega proračuna
(nepovratna)
PV- lastna proračunska sredstva
(povratna sredstva RS)
PV- lastna proračunska sredstva
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

25.767

25.767

0

0

38.651

38.651

0

0

56.745
121.163

47.404
111.822

0
0

0
0

2. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 3710-0001/2016-03-03
Datum: 10.10.2016
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Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016 ( Uradni vestnik MOV,
št. 22/2015) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB1) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016 sprejel
SKLEP
o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 2016-2019
1. člen
V Načrt razvojnih programov 2016 – 2019 se uvrstijo naslednji projekti:
» OB125-16-0003 »Sanacija plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor-Šmartno ob Paki, odsek 081
in stanovanjskem objektu Slatina 40)«
Skupna vrednost projekta
PV- transfer iz državnega proračuna
(nepovratna)
PV- lastna proračunska sredstva
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

32.551

0

0

0

9.512
42.063

0
0

0
0

0
0

» OB125-16-0004 Sanacija plazu na JP 908370, odsek 971 – Mali Vrh – Veliki Vrh«
Skupna vrednost projekta
PV- transfer iz državnega proračuna
(nepovratna)
PV- lastna proračunska sredstva
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

32.670

0

0

0

12.362
45.032

0
0

0
0

0
0

» OB125-16-0005 Sanacija plazu na JP 908720, odsek 721-Mravljak-Potočnik-Gneč
Skupna vrednost projekta
PV- transfer iz državnega proračuna
(nepovratna)
PV- lastna proračunska sredstva
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

36.524

0

0

0

14.098
50.622

0
0

0
0

0
0

» OB125-16-0002 Obnova ceste JP 908500, odsek 501-Veliki Vrh-povezava II (Lekše) po žledu «
Skupna vrednost projekta
PV- transfer iz državnega proračuna
(nepovratna)
PV- lastna proračunska sredstva
SKUPAJ

2016

2017

2018

2019

37.812

0

0

0

9.669
47.481

0
0

0
0

0
0

2. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 410-0005/2016
Datum: 10.10.2016

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni
seji dne 10.10.2016 sprejel
SKLEP
o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
1. člen
S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno
ob Paki za leto 2016. V program za leto 2016 so vključene spodaj navedene nepremičnine.
2. člen
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap.
Objekt
Kat.obč
Parc.št
št.

Površ.
(m2)

1
2

3
4
5
6

stavbno zemljišče
(pri Domu
upokojencev)
kmetijsko
zemljišče
(OPPN Drofelnik)

972-Šmartno
ob Paki

78/1

405

Orientac.
vrednost
EUR
4.050,00

971-Paška
vas

stavbno zemljišče
(Obreza)
stavbno zemljišče
(Pilih)
stavbno zemljišče
(Ježovnik)
stavbno zemljišče
(Ježovnik)

972-Šmartno
ob Paki
972-Šmartno
ob Paki
972-Šmartno
ob Paki
970-Gavce

del 61
del 67
del 68
del 77/2
del 77/3
del 320/8

3237
2859
2284
3860
1811
159

2.486,02
2.195,71
1.754,11
2.964,84
1.208,96
333,90

310/6
del 310/5
573,
574
282,
283,
284

26
362
616
1241
187
1324
1978

54,60
450,16
75.847,14
1.429,63
143,62
1.525,25
1.125,83

B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Zap.
Objekt
Kat.obč
Parc.št
ID neprem.
št.
1

stavbno
zemljišče

957-Škale

2

stavbno
zemljišče
(Obreza)

972Šmartno
ob Paki

del 936
del 937/5
del 937/6
del 937/7
del 937/8
del 945/5
del 937/5
del 750/1

957-772/0-0
957-937/5-0
957-937/6-0
957-937/7-0
957-937/8-0
957-945/5-0
957-937/5-0
972-750/1-0

Površ.
(m2)
772
17
7144
907
510
5689
11448
934

Delež
občine
%
31/1000
31/1000
31/1000
31/1000
31/1000
31/1000
31/1000
100

Način
pridobitve

neposredna pogodba
( brezplačen prenos)

neposredna pogodba
( prodaja)

neposredna pogodba
( menjava)
neposredna pogodba
(menjava)
neposredna pogodba
(prodaja)
neposredna pogodba
(prodaja)

Okvirna
vrednost
EUR

Način
prodaje

1.335,09

neposredna
pogodba
( menjava)

Neposredna
pogodba
(prodaja)

1
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3
4

stavbno
zemljišče
(Pilih)
del stavbe
št. 143

972Šmartno
ob Paki
972Šmartno
ob Paki
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del 747/3
del 287/24

972-747/3-0
972-287/24-0

86
363

100
100

180,60
762,30

del stavbe
št. 31

972-143-31

92,76

100

64.970,01

neposredna
pogodba
(menjava)
neposredna
pogodba
(uskladitev
dejanskega
stanja)

3. člen
Dopolnitev programa letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno
ob Paki za leto 2016 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 478-0053/2015-5
Datum: 10.10.2016

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

2
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Ur.l. RS, št. 94/07,
27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10), 23. člena Zakona o graditi objektov
– ZGO-1 ( Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09
, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016 sprejel naslednji

SKLEP

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra nepremičnine parc.
št. 750/1, k.o. 972-Šmartno ob Paki, vpisana kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 750/1, k.o. 972-Šmartno ob Paki, vpisana
kot javno dobro, postane last Občine Šmartno ob Paki.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-0018/2016
Datum: 10.10.2016
župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št.
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10), 23. člena Zakona o graditi
objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06,
126/07, 57/09 , 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16.
člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB)
je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji dne 10.10.2016
sprejel naslednji

SKLEP

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se izvzameta iz javnega dobra nepremičnini
parc. št. 747/3 in 287/24 obe k.o. 972-Šmartno ob Paki, vpisani
kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnini parc. št. 747/3 in 287/24 obe k.o. 972-Šmartno ob
Paki, vpisani kot javno dobro, postaneta last Občine Šmartno
ob Paki.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-0019/2016
Datum: 10.10.2016
župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( UPB-1, Uradni vestnik
MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji
dne 10.10.2016 sprejel

SKLEP

o prenosu premoženja v upravljanje
1. člen
Občina Šmartno ob Paki prenese posamezni del št. 20 v izmeri
85,20 m2 in posamezni del št. 18 v izmeri 353,11 m2 stavbe
št. 144 na naslovu Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki, ki
se nahaja na nepremičnini parc. št. 81/63 k.o. 972 Šmartno
ob Paki, v skupni izmeri 440,90 m2, z vrednostjo prostorov
v skupni višini 159.678,00 EUR, po stanju na dan 1.1.2016,
v upravljanje Javnemu zavodu Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, Velenje, ki na območju Občine Šmartno ob Paki
opravlja javno službo zdravstvene dejavnosti.
2. člen
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom nepremičnega
premoženja v upravljanje, se med Občino Šmartno ob Paki in
Javnim zavodom Zdravstveni dom Velenje, uredijo s pogodbo
o upravljanju.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-0021/2016
Datum: 10.10.2016
župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( UPB-1, Uradni vestnik
MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15. redni seji
dne 10.10.2016 sprejel

SKLEP

o prenosu premoženja v upravljanje
1. člen
Občina Šmartno ob Paki prenese v upravljanje Javnemu
vzgojno izobraževalnemu zavodu OŠ bratov Letonja Šmartno
ob Paki, ki opravlja dejavnost osnovnošolske dejavnosti in
predšolske vzgoje, naslednje premoženje:
- investicijo v objekt prizidka k osnovni šoli, ki leži na parc. št.
228/3 k.o. Šmartno ob Paki v izmeri 1.238,50 m2;
- investicijo v objekt stavbe vrtca, ki leži na parc. št. 89/4 k.o.
Šmartno ob Paki
- investicijo v objekt (5x20¨ Trimo kontejner) modularna enota
vrtca, ki leži na parc. št. 89/4
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Na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MO Velenje št. 09/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/ 06 in 13/2010) je Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki na redni seji dne 10. 10. 2016 sprejel naslednji

SKLEP

o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v
letu 2016
I.
Naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE Šmartno ob Paki« prejme
- Jože Napotnik
za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju umetnosti,
kulture in prispevek k prepoznavnosti občine
GRB Občine Šmartno ob Paki prejme
- Franc Kumar
za izjemne dosežke na različnih področjih društvenega
delovanja

2. člen
Vrednost investicije v prizidek k osnovni šoli je na dan 1.1.2016
znašala 735.374,73 EUR, investicijo v objekt stavbe vrtca je
na dan 1.1.2016 znašala 71.042,27 EUR, investicijo v objekt
(modularno enoto) vrtca pa je na dan 2.3.2016 znašala
91.977,81 EUR.

PLAKETO Občine Šmartno ob Paki prejmejo
- Ferdinand Krbavac
za dosežke pri razvoju podjetništva in dolgoletno aktivno delo
v Športnem društvu
- Valter Golob
za dolgoletno humanitarno delo in prispevek pri ohranjanju
kulturne dediščine našega kraja

3. člen
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom nepremičnega
premoženja v upravljanje, se med Občino Šmartno ob Paki
in OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, uredijo s pogodbo o
upravljanju.

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

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 478-0020/2016
Datum: 10.10.2016

Številka : 012-0001/2016-4
Datum: 10. 10. 2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15.
redni seji, dne 10.10.2016 sprejel

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 15.
redni seji, dne 10.10.2016 sprejel

SKLEP

SKLEP

o imenovanju nadomestnega člana
Nadzornega sveta Komunalnega podjetja
Velenje, d.o.o.
1. člen
Bojanu Kladniku zaradi podane odstopne izjave z dne 8.8.2016
preneha mandat člana Nadzornega sveta Komunalnega
podjetja Velenje d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki imenuje Zdravka
Ramšaka za predstavnika Občinskega sveta občine v Nadzorni
svet Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za preostanek
mandatne dobe, to je do 21.6.2017.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0006/2016
Datum: 10.10.2016
		
			

o imenovanju predstavnice v Svet zavoda
Center za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje
(CVIU Velenje)
1. člen
V Svet zavoda Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
Velenje ( CVIU Velenje) se kot predstavnica Občine Šmartno
ob Paki imenuje Marija Boruta.
2. člen
Mandat članice Sveta zavoda traja štiri leta.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0007/2016
Datum:10.10.2016

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

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

11. oktober 2016

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04, 120/06-odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki na 15. seji, dne 10.10.2016 sprejel

ODLOK

O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA
TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z
DIVJADJO
1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(1) Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo
denarnih sredstev, ki jih Občina Šmartno ob Paki (v
nadaljevanju: občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in
lovstvu (Uradni list RS št. 16/04, 120/06 odl. US in 17/08) od
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo
določi Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
2. člen
(2) Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva
in se zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo določi
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
2. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
(1) Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganja v naravne vire v Občini Šmartno ob Paki,
in sicer za:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč,
– nakup, saditev ter zaščita avtohtonih rastišču primernih
plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– nabavo zaščitne ograje za ograditev njiv pred divjadjo;
– plačilo škode oškodovancem, kjer ni mogoča mehanična
zaščita;
– nakup krme za divjad,
– nakup semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter
odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah,
– izobraževanje in obveščanje prebivalcev/šolarjev o stanju in
odnosu do gozdnih živalih/divjadi in o gozdnem bontonu;
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.
4. člen
(1) Sredstva se porabijo v skladu z letnim načrtom, ki ga
sprejme župan.
(2) V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena
v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun
prihodnjega leta.
3. KONČNA DOLOČBA

5. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestnike Mestne občine Velenje.
Številka: 340-0001/2016
Datum: 10.10.2016
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS
33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010,43/2011, 57/2012, 109/2012 in 35/2013)
, 33. členaZakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 94/2007,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: UI-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US:
U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 51/10)in 7. člena
Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( Ur. vestnik MOV, št. 13/2006,
13/2010, 20/2011, 1/2013)je župan Občine Šmartno ob Paki sprejel

SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA
OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
(OPPN) ZA OBMOČJE »C (4) 2d«
1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka
oobčinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za
območje »C (4) 2d«, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center
planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje.
2. člen
Javna razgrnitev bo v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki od
petka14.oktobra 2016 do ponedeljka14.novembra 2016.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava
dokumenta, ki bo v sredo, 09. novembra 2016 ob 15.00 uri,v
sejni sobi Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3270
Šmartno ob Paki.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje
pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo
na naslov ObčineŠmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3270
Šmartno ob Paki ali pa posredujejo na elektronski naslov
obcina.smartno@siol.net (v rubriko »zadeva« obvezno navesti
ključne besede »OPPN C(4)2d«) do konca javne razgrnitve.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve
14.novembra 2016do 12 ure.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge
podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave09.
novembra 2016.
5.člen
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo
Občina Šmartno ob Paki zavzela stališče, ki ga bo objavila na
oglasni deski Občine in na spletni strani Občine Šmartno ob
Paki (www.smartnoobpaki.si).
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Mestne Občine Velenje in na spletni strani Občine Šmartno
ob Paki.
Številka: 3505-0003/2015-6
Datum: 06.10.2016
župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

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

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 16 / Številka 19-2016

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

11. oktober 2016

11. oktober 2016

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 19-2016 / stran 17

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki.........................................................3
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki
za leto 2016..............................................................................................................5
3. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2016-2019...................................8
4. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 2016-2019........................9
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016............................................10
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra..........................................................................12
7. Sklep o izvzemu iz javnega dobra..........................................................................12
8. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje Zdravstvenemu domu Velenje............12
9. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki...13
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2016............................13
11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunalnega
podjetja Velenje, d. o. o..........................................................................................14
12. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet zavoda CVIU Velenje...........................14
13. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.........15
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C(4)2d«................................................15

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
Izdajatelj: Mestna občina Velenje / Naklada 33 izvodov / Letna naročnina 59 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%

