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Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/2021) in 37. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – UPB in 17/19) je župan 
Mestne občine Velenje dne 28. 12. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta začasne 

deponije komunalnih odpadkov

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek priprave Odloka o spremembah 
in dopolnitvah veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu začasne deponije komunalnih 
odpadkov (Uradni vestnik MOV, št. 11/89, 7/98, 7/07, 22/07, 14/09 in 12/10; v nadaljevanju 
kratko: Odlok o UN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu 
začasne deponije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju kratko: Odlok o SD UN) je podal
investitor Karbon, čiste tehnologije, d. o. o. iz Velenja (v nadaljevanju kratko: pobudnik), ki želi 
na območju obstoječega veljavnega ureditvenega načrta pristopiti k izdelavi projekta za 
izgradnjo novih objektov za potrebe podjetja PUP urejanje okolja, d. o. o., Velenje, podjetja 
PUP Saubermacher, d. o. o., Velenje, podjetja Karbon, d. o. o., Velenje in podjetja Dinos, d. 
o. o., Velenje. Poleg projekta za izgradnjo predvidenih objektov je potrebno na obravnavanem 
območju zagotoviti ustrezno prometno dostopnost ter območje opremiti s komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

(2) Območje Odloka o SD UN, ki je locirano na območju podrobne enote ureja prostora (PEUP) 
PV2/038, je v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV št. 2/20 in 7/20; v nadaljevanju kratko: Odlok o OPN) v večini namenjeno 
gospodarski coni (IG), delno območju okoljske infrastrukture (O) in delno gozdnim površinam 
(G).  Odlok o OPN v svojem 168. členu podaljšuje veljavnost obstoječega Odloka o UN.

(3) V okviru priprave Odloka o OPN je bilo izdelano okoljsko poročilo in izvedena celovita 
presoja vplivov na okolje, ki je zajemala tudi območje Odloka o UN.      

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območja Odloka o SD UN se v celoti nahaja na območju podrobne enote urejanja prostora
(PEUP) z oznako PV2/038.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Oceno stanja v prostoru, prikaz stanja v prostoru in Izhodišča za pripravo Sklepa o pripravi 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov in 
pridobitev mnenja o CPVO, so pripravljena z namenom določitve ustrezne vsebine za pričetek 
postopka izdelave Odloka o SD UN, skladno z Zakonom o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni 
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list RS, št. 199/2021). Izhodišča je izdelala družba URBANISTI, d. o. o., Grudnova ulica 6, 
3000 Celje.

(2) Kot strokovne podlage za pripravo Odloka o SD UN  služi tudi Idejna zasnova projekta –
nova lokacija začasne deponije odpadkov Velenje (izdelal Domino Inženiring, d. o. o., Velenje, 
številka projekta: 32/2021, marec 2022).

5 . člen
(roki in postopek za pripravo Odloka o SD UN)

Za potek priprave in sprejema Odloka o SD UN bo upoštevan postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, kot je določen z veljavnim Zakonom o urejanju prostora 
(ZUreP-3). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave Odloka o SD UN:

Faze Rok
Priprava izhodišč december 2022 / januar 2023
Pridobivanje mnenja ZRSVN o tem, ali bo šlo pri 
načrtovanju posegov v prostor za verjetno pomembne 
vplive na naravo in bo treba v postopku priprave 
Odloka o SD UN izvesti tudi presojo na varovana 
območja

30 dni

Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

30 dni

Župan s sklepom o začetku priprave Odloka o SD UN 
potrdi izhodišča, objava sklepa na spletnih straneh 
MOV

14 dni

Pridobitev identifikacijske številke Ministrstva za 
okolje in prostor RS

14 dni

Pridobivanje konkretnih smernic NUP 30 dni
Izdelava osnutka Odloka o SD UN 60 dni po prejemu vseh smernic NUP
Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo 
potrjena izdelava CPVO

60 dni

Vključitev javnosti 21 dni
Objava osnutka Odloka o SD UN in OP na spletnih 
straneh MOV in pridobivanje mnenj NUP na osnutek 
Odloka o SD UN

30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva 
NUP)

Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno 30 dni
Dopolnitev osnutka Odloka o SD UN in OP na podlagi 
mnenja MOP

30 dni

Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem 
vseh pisnih pripomb

30 dni

Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave  

14 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

7 dni 

Izdelava predloga Odloka o SD UN 20 dni po prejemu stališč
Objava predloga odloka o SD UN in OP na spletnih 
straneh MOV in pridobivanje mnenj NUP na predlog 
Odloka o SD UN (če se spremembe v predlogu 
nanašajo na posamezne NUP)

30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva 
NUP)

Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v 
primeru negativnih mnenj NUP)

30 dni
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Sprejem in objava Odloka o SD UN v Uradnem 
vestniku MOV

30 – 60 dni

Izdelava končnih izvodov Odloka o SD UN 15 dni
Opomba: V primeru obveze izvedbe CPVO se rok za izvedbo celotnega postopka priprave in 
sprejema Odloka o SD UN podaljša najmanj za 90 dni.

6. člen
(začetek priprave Odloka o SD UN)

Postopek priprave Odloka o SD UN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter v prostorskem 
informacijskem sistemu. 

7. člen
(osnutek Odloka o SD UN)

(1) Osnutek Odloka o SD UN izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec), ki jo izbere investitor.

(2) Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV) ali izdelovalec po pooblastilu 
UUP MOV, pošlje osnutek Odloka o SD UN nosilcem urejanja prostora (NUP), ter jih pozove, 
da v roku 30 dni od prejema poziva podajo usmeritve ter podatke in strokovne podlage 
(smernice), ki so jih ti dolžni zagotoviti in so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih 
ureditev.

(3) NUP v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove 
pristojnosti. NUP pošljejo smernice UUP MOV in izdelovalcu. Če NUP v roku iz prejšnjega 
odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo.

8. člen
(dopolnjen osnutek Odloka o OPPN)

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek Odloka o SD 
UN.

9. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) UUP MOV mora v postopku priprave Odloka o SD UN omogočiti javnosti seznanitev z 
njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času 
zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.

(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka 
o SD UN najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen 
osnutek Odloka o SD UN.

(4) UUP MOV prouči pripombe javnosti k dopolnjenemu osnutku Odloka o SD UN in predloge 
ter do njih zavzame stališče, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno 
običajen način.



28. december 2022URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran �  / Številka 34-2022

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

4

10. člen
(predlog Odloka o SD UN)

(1) Izdelovalec pripravi predlog Odloka o SD UN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov 
javnosti in ga posreduje NUP, da v 30 dneh podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v 
predlogu Odloka o SD UN.

(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog Odloka o SD UN. Župan ga predlaga Svetu 
MOV v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu Odloka o 
SD UN njihove smernice upoštevane.

11. člen
(sprejem Odloka o SD UN)

Odlok o SD UN sprejme občinski svet MOV z odlokom in se ga objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter v prostorskem informacijskem sistemu.

12. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja k Odloku o SD UN so:

-    Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
- Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
- Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 
Celje;

- Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.; Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
- Elektro Celje, d. d.; Vrunčeva cesta 46, 3000 Celje;
- Mestna občina Velenje – Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje.

13. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave Odloka o SD UN)

Izdelavo Odloka o SD UN bo financiral pobudnik.

14. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, na svetovnem spletu ter se 
objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.

Številka: 3503-0009/2022
Datum:   28. 12. 2022

župan Mestne občine Velenje
   Peter DERMOL, l.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 30. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je župan Občine Šmartno ob 
Paki dne 22. 12. 2022 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občina) 
v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno 
ob Paki za leto 2022 (Uradni vestnik MOV, št. 14/2021; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega 
dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

_________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2023
_________________________________________________________________________________

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 702.716
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 649.585

70 DAVČNI PRIHODKI 567.148
700 Davki na dohodek in dobiček 537.277
703 Davki na premoženje 20.503
704 Domači davki na blago in storitve 10.925
706 Drugi davki -1.558

71 NEDAVČNI PRIHODKI 82.437
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 38.705
711 Takse in pristojbine 1.442
712 Globe in druge denarne kazni 996
714 Drugi nedavčni prihodki 41.295

72 KAPITALSKI PRIHODKI            0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov            0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč            0

73 PREJETE DONACIJE            0
730 Prejete donacije iz domačih virov            0
731 Prejete donacije iz tujine            0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 53.131
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 53.131

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 699.485
40 TEKOČI ODHODKI 189.515

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 41.367
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.996
402 Izdatki za blago in storitve 123.935
403 Plačila domačih obresti 1.508
409 Rezerve 15.708

41 TEKOČI TRANSFERI 281.975
410 Subvencije            0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 161.153
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.000
413 Drugi tekoči domači transferi 118.822

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 227.995
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 227.995

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki            0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom          0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 3.231
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

___________________________________________________________________________

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2023
_________________________________________________________________________________

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)        0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0
750 Prejeta vračila danih posojil       0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)       0

___________________________________________________________________________

C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2023
_________________________________________________________________________________

VII. ZADOLŽEVANJE (500)           0
50 ZADOLŽEVANJE           0

500 Domače zadolževanje           0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA 36.893
550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 33.662

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 36.893

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 3.231
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

- 1.247.209
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke 
in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni 
strani občine Šmartno ob Paki.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, 
ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz 
istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega 
v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 34.169 eurov, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. 

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa 
se od 1. januarja 2023 dalje.

Številka: 410-0005/2022
Šmartno ob Paki, 22. 12. 2022

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