
Številka: XX/2005X. mesec 2005

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o strategiji enakih možnosti Mestne občine Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju
3. Sklep o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev, v katastrski občini 950-Ložnica, na parcelah 684/1, 684/14, 684/17, 
685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje 
(identifikacijska številka: 3328)

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja Občine Šmartno ob 
Paki
3. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki
5. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe
6. Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnostI
7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Občine Šmartno ob Paki
8. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
9. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmartno 
– Bolha

26. januar 2023 Številka: 3/2023

3/2023
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 
33/16 – ZVarD in 59/19) ter Sklepa o akcijskem načrtu za enakost spolov v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 13/22) sprejel 

SKLEP
o strategiji enakih možnosti Mestne občine 

Velenje

1. člen
S tem sklepom se sprejme Strategija enakih možnosti 
Mestne občine Velenje. 

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

Številka: 0700-0001/2022
Datum: 24. 1. 2023
 

župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol, l.r.
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Zakon o lokalnih volitvah3 ih strank ali volivcev pri kandidiranju nalaga 

kandida
na prvi polovici kandidatne 

Posledice -

na nacionalnem nivoju je tudi 
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- 4 , ki
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spolov.
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3 Zakon o lokalnih volitvah 
4
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Posebni cilj

Ukrepi:

-

Aktivnosti:

-
- spolov na spletni podstrani 

- Postavljena spletna podstran
-

Nosilci:

- Koordinator -
- P
- J

Ukrepi:

- in drugih 

-
-

Aktivnosti:

- Spremljanje 
na podlagi spola

-
-

-
- Število novic na spletni podstrani 
-

Nosilci:

- Koordinator -
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Ukrep:

-

Aktivnosti: 

-

-

Nosilec:

- Koordinator -
-

St

in dela. Ta paradigma ne potenciale v lokalnem gospodarstvu
To dejstvo

celotne 
. vplive ekonomske neenakosti,

Ukrep:

-

-
podjetništva v lokalnem okolju

Aktivnosti:

-

-

-
-
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Nosilci:

- KoordinatoR -
-
-
- Savinjsko-Šaleške regije

Ukrepi:

-
Pravilniku o ukrepih 
Velenje 

-

Aktivnosti:

-

-

-
-

Nosilci:

-

Usklajevanje 

dinamiko usklajevanja Kot organ lokalne 

. Zato je v sklopu 

Posebni cilj

-

Aktivnost:

-
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-

Nosilec:

-
- Koordinator -

Ker veliko tovrstnih primerov ostane skritih pred 

V ta namen 
na podlagi spola.

Ukrep:

-
pospeševanja pravno-upravnih postopkov pri reševanju nasilja

Aktivnosti:

-

- Število novic na podstrani Enakost spolov

Nosilec:

- - e

natornem naslavljanju ter ohranjanju 



26. januar 2023 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 3-2023 / stran 17

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

14

Ukrepi:

-
- v internih aktih, predlogih pravnih in kadrovskih dokumentih

Aktivnosti:

-
-

kadrovskih dokumentov ter njih

-
- Število pregledanih internih aktov, pravnih in kadrovskih dokumentov

Nosilci:

- -ica 
-
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Priloga 1

1. INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI SPOLOV IN PROCESI ODLOČANJA
UKREP AKTIVNOST KAZALNIK ROK IZVEDBE NOSILEC

Spodbujanje 
enakosti spolov v 
lokalni politiki

Vzpostavitev 
spletne podstrani 
Enakost spolov 
na spletni strani 
Mestne občine 
Velenje

Objava člankov, 
novic in 
statističnih 
podatkov v zvezi 
z enakostjo 
spolov na spletni 
podstrani 
Enakost spolov 
Mestne občine 
Velenje

Postavljena 
spletna podstran

Število člankov

2022

2022

Koordinatorica za 
enake možnosti

Koordinatorica za 
enake možnosti v 
sodelovanju s 
posameznimi uradi 
Mestne občine 
Velenje in javnimi 
zavodi, katerih 
ustanoviteljica je 
Mestna občina 
Velenje

in na 

Zagotavljanje 
uravnotežene 
zastopanosti žensk 
in moških v 
odborih, komisijah 
in drugih delovnih 
telesih Sveta 
Mestne občine 
Velenje

Spremljanje 
strukture 
odborov, komisij 
in drugih delovnih 
teles Sveta 
Mestne občine 
Velenje na 
podlagi spola

Struktura odborov, 
komisij in delovnih 
teles Sveta 
Mestne občine 
Velenje na podlagi 
spola 

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti 

Spodbujanje 
aktivne udeležbe 
žensk v upravljanju 
in javnem življenju

Predstavitev 
zgodb uspešnih 
žensk na 
podstrani 
Enakost spolov

Število novic na 
spletni podstrani 

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti
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Spodbujanje 
aktivne udeležbe in 
uravnotežene 
zastopanosti žensk 
in moških v upravi 
Mestne občine 
Velenje

Spremljanje 
strukture vodstva 
v upravi MOV po 
spolu

Število žensk in 
moških na 
vodstvenih 
položajih v upravi 
MOV

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti 

Cilj 3:

Prepoznavanje in 
odprava 
stereotipnih 
ravnanj

Ozaveščanje 
zaposlenih o 
stereotipnih 
ravnanjih

Izobraževanje 2022 Koordinatorica za
enake možnosti v 
sodelovanju z 
Zagovornikom 
načela enakosti

2. EKONOMSKA NEODVISNOST
UKREP AKTIVNOST KAZALNIK ROK 

IZVEDBE
NOSILEC

Ozaveščanje in 
informiranje 
lokalne javnosti o 
problemu 
diskriminacije 
zaradi spola in 
možnih 
mehanizmih za 
preprečevanje in 
obravnavo 
domnevne 
diskriminacije 
zaradi spola pri 
zaposlovanju in 
delu

Organiziranje 
obiska 
Zagovornika 
načela enakosti s 
širšo razpravo in 
individualni 
pogovor s 
sodelavci 
Zagovornika 
načela enakosti

Število 
udeležencev na 
dogodku

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti v 
sodelovanju z 
Zagovornikom 
načela enakosti
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Ozaveščanje in 
informiranje o 
dobrih praksah na 
področju večje 
zaposlenosti žensk 
in ženskega 
podjetništva v 
lokalnem okolju

Objava novic na 
spletni podstrani o 
uspešnih projektih 
zaposlovanja v 
lokalnem okolju

Število objavljenih 
novic na spletni 
podstrani

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti v 
sodelovanju s 
Podjetniškim 
inkubatorjem  in 
razvojna agencija 
Savinjsko-Šaleške 
regije

Vsakoletno 
informiranje 
zaposlenih v 
občinski upravi 
Mestne občine 
Velenje o 
sprejetem 
Pravilniku o 
ukrepih za 
varovanje 
dostojanstva 

Izvedba 
izobraževanja za 
zaposlene v 
občinski upravi 
Mestne občine 
Velenje in 
seznanitev z 
ukrepi v primeru 
spolnega in 
drugega 
nadlegovanja ter 

Število 
udeležencev na 
izobraževanju

2022 Svetovalka s 
področja varstva 
pred spolnim in 
drugim 
nadlegovanjem ali 
trpinčenjem 

Predstavitev 
pristojnosti in dela 
svetovalke s 
področja varstva 
pred spolnim in 
drugim 
nadlegovanjem ter 
trpinčenjem 
zaposlenim v 
občinski upravi 
Mestne občine 
Velenje

Posredovanje 
Pravilnika o 
ukrepih za 
varovanje 
dostojanstva 
zaposlenih v 
občinski upravi 
Mestne občine 
Velenje s 
predstavitvijo dela 
svetovalke 

Izvedba obvestila 2022 Svetovalka s 
področja pred 
spolnim in drugim 
nadlegovanjem ali 
trpinčenjem

3. USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA TER ZASEBNEGA ŽIVLJENJA
UKREP AKTIVNOST KAZALNIK ROK IZVEDBE NOSILEC

Mestna občina 
Velenje kot 
družini prijazno 
okolje

Pridobitev 
certifikata Družini 
prijazno podjetje

Pridobljen 
certifikat

Začetek 
aktivnosti v 2022

Urad za družbene 
dejavnosti v 
sodelovanju s 
koordinatorico za 
enake možnosti
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4. BREZ NASILJA NA PODLAGI SPOLA
UKREP AKTIVNOST KAZALNIK ROK IZVEDBE NOSILEC

Ozaveščanje in 
seznanjanje širše 
javnosti o 
problemu nasilja z 
namenom pomoči 
žrtvam in 
pospeševanja 
pravno-upravnih 
postopkov pri 
reševanju nasilja

Novice na 
podstrani Enakost 
spolov

Število novic na 
podstrani 
Enakost spolov

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti 

5. SPOLNO OBČUTLJIVA RABA JEZIKA
UKREP AKTIVNOST KAZALNIK ROK 

IZVEDBE
NOSILEC

Spodbujanje 
spolno 
občutljive rabe 
jezika

Izobraževanje 
zaposlenih o spolno 
občutljivi rabi jezika

Število 
udeležencev na 
izobraževanju

2022 Koordinatorica za 
enake možnosti z 
izvajalce m

Spolno 
občutljiva raba 
jezika v internih 
aktih, predlogih 
pravnih in 
kadrovskih 
dokumentih

Pregled jezikovnih 
praks spolno 
občutljive rabe 
jezika v internih 
aktih in predlogih 
pravnih in 
kadrovskih 
dokumentov ter 
njihovo ažuriranje

Število 
pregledanih 
internih aktov, 
pravnih in 
kadrovskih 
dokumentov

2022 Strokovni 
sodelavci za 
svoje področje



26.  januar 2023URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 22  / Številka 3-2023

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje  št. 1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 119., 124. in 129. 
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS  št. 199/2021) 
izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju
 

1. člen

Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM 
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE 
ŠIRITVE KAMNOLOMA PAKA PRI VELENJU (v nadaljevanju 
kratko: OPPN).
 

2. člen

Javna razgrnitev osnutka odloka o OPPN bo izvedena v avli 
Mestne občine Velenje v času od 26. 1. 2023 do 27. 2. 2023 
in bo trajala 30 dni.
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o OPPN bo objavljen 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu.

3.  člen

Osnutek odloka o OPPN bo v času javne razgrnitve objavljen 
na spletnih straneh Mestne občine Velenje.  

4.  člen

V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje organiziral javno obravnavo osnutka odloka o 
OPPN. Javna obravnava bo organizirana v sredo, 15. februarja 
2023 ob 16:00 uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, Velenje.

5. člen

Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o OPPN in 
pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani 
in zainteresirana javnost na kraju javne razgrnitve ali pa jih 
pošljejo Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje.

Številka: 3503-0008/2021-300
Datum:   24. 1. 2023     
                 

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje  št. 1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 138. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS  št. 199/2021) izdajam 

SKLEP
o javni razgrnitvi pobude in elaborata 

lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
in individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev, v katastrski občini 950-
Ložnica, na parcelah 684/1, 684/14, 684/17, 

685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 
693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje 

(identifikacijska številka: 3328)

1. člen

Javno se razgrne pobuda in Elaborat lokacijske preveritve za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, 
v enoti urejanja prostora (EUP) PL6, v katastrski občini 950-
Plešivec na parcelah 684/1, 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 
686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini 
Velenje. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal URBANISTI, 
Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, 
št. elaborata: 256-2022, 28. 11. 2022. Identifikacijska številka 
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih podatkov je 3328. 

2. člen

Gradivo, navedeno v 1. členu tega sklepa, bo javno razgrnjeno 
15 dni na spletnih straneh Mestne občine Velenje in v avli 
Mestne občine Velenje, od dneva objave Sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

3.  člen

Za pripravo lokacijske preveritve je Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, izdalo mnenje št. 35038-
284/2022-2550-3-10922-13, z dne 20. 12. 2022, s katerim je 
dodelilo identifikacijsko številko lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov: 3328.

4. člen

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe 
in predloge k razgrnjeni pobudi za lokacijsko preveritev. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb 
na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov: Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje ali na elektronski naslov: 
info@velenje.si. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu 
gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.

Številka: 3500-0005/2022-300
Datum:   24. 1. 2023

          
                   župan Mestne občine Velenje

Peter DERMOL, l.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 24. člena 
Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je Občinski 
svet občine Šmartno ob Paki na 1. konstitutivni seji sveta, dne 19. 12. 2022 sprejel 

SKLEP
o imenovanju Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja

1. člen

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta 
občine Šmartno ob Paki se imenujejo:

1. Aljaž Zagajšek - predsednik komisije
2. Rajko Pirnat - član komisije
3. Mitja Ločičnik - član komisije
4. Zdravko Ramšak - član komisije
5. Peter Rosenstein - član komisije.

2. člen

Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0002/2022-5
Datum: 19. 12. 2022

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

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 
sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor 

premoženja Občine Šmartno ob Paki

1. člen

V Komisijo za izvedbo in nadzor premoženja Občine Šmartno 
ob Paki se imenujejo:

- Peter Rosenstein - predsednik komisije
- Robert Crnjac - član komisije
- Andrej Klančnik - član komisije
- Zdravko Ramšak - član komisije
- Klemen Ježovnik -član komisije.

2. člen

Naloge komisije so navedene v 62. členu Poslovnika občinskega 
sveta Občine Šmartno ob Paki.

3. člen

Mandat članov komisije je vezan na mandat Občinskega sveta 
občine Šmartno ob Paki.

4. člen

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

Številka: 032-0001/2023-4
Datum: 23. 1. 2023

                                   župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                  Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta 
občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade 

Občine Šmartno ob Paki

1. člen

V Komisijo za priznanja in nagrade kot občasno delovno telo 
občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki se imenujejo:
- Bernarda Radoslovnik - predsednica komisije
- Bojan Rakun - član komisije
- Janko Avberšek - član komisije
- Viktor Parfant - član komisije
- Aljaž Zagajšek - član komisije.

2. člen

Komisija opravlja naloge, ki ji jih določa Odlok o priznanjih in 
nagradah Občine Šmartno ob Paki. Komisija predvsem zbira in 
obravnava pobude za podelitev priznanj in nagrad v občini.

3. člen

Mandat članov komisije je vezan na mandat Občinskega sveta 
občine Šmartno ob Paki.

4. člen

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

Številka: 032-0001/2023-6
Datum: 23. 1. 2023

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

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta 
občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 sprejel

SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora Občine 

Šmartno ob Paki

1. člen

V Nadzorni odbor Občine Šmartno ob Paki se imenujejo:
- Luka Žerjav,
- Karmen Zabukovnik,
- Vesna Pusovnik Oven,
- Leon Ločičnik,
- Tamara Berger.

2. člen 

Naloge nadzornega odbora so navedene v 39. členu Statuta 
Občine Šmartno ob Paki.

3. člen

Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izvolijo izmed sebe 
predsednika nadzornega odbora, kot to določa 2. odstavek 
41.člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ter podpredsednika 
nadzornega odbora, kot to določa 3. odstavek tega istega člena.

4. člen

Mandat članov nadzornega odbora je vezan na mandat Občinskega 
sveta občine Šmartno ob Paki.

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

Številka: 032-0001/2023-6
Datum: 23. 1. 2023

 župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                        Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 
sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za gospodarstvo, 

varstvo okolja in gospodarske javne službe

1. člen 

V Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe se imenujejo: 
- Rajko Pirnat - predsednik odbora 
- Josip Lukenda - član odbora
- Klemen Slemenšek - član odbora
- Matjaž Dvornik - član odbora
- Bernarda Radoslovnik - članica odbora.

2. člen

Naloge odbora so navedene v 61. členu Poslovnika občinskega 
sveta Občine Šmartno ob Paki.

3. člen

Mandat članov odbora je vezan na mandat Občinskega sveta 
občine Šmartno ob Paki.

4. člen

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

Številka: 032-0001/2023-2
Datum: 23. 1. 2023

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

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 
sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za negospodarstvo in 

javne službe družbenih dejavnosti

1. člen 

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti se imenujejo: 
- Marjanca Rogel Peršič- predsednica odbora
- Darko Pokleka - član odbora
- Tamara Forštner - članica odbora
- Suzana Zabukovnik - članica odbora
- Robert Crnjac – član odbora.

2. člen

Naloge odbora so navedene v 60. členu Poslovnika občinskega 
sveta Občine Šmartno ob Paki.

3. člen

Mandat članov odbora je vezan na mandat Občinskega sveta 
občine Šmartno ob Paki.

4. člen

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

Številka: 032-0001/2023-3
Datum: 23. 1. 2023
 
                                  župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                  Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2019-UPB2) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 
sprejel

SKLEP
o imenovanju Statutarno pravne komisije 

Občine Šmartno ob Paki

1. člen

V Statutarno pravno komisije Občine Šmartno ob Paki se 
imenujejo:
- Josip Lukenda - predsednik komisije 
- Ana Ocepek – članica komisije
- Bojan Rakun – član komisije
- Žiga Borovnik – član komisije
- Rajko Pirnat – član komisije.

2. člen

Naloge komisije so navedene v 63. členu Poslovnika občinskega 
sveta Občine Šmartno ob Paki.

3. člen

Mandat članov komisije je vezan na mandat Občinskega sveta 
občine Šmartno ob Paki.

4. člen

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

Številka: 032-0001/2023-5
Datum: 23. 1. 2023

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

Na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
18/2019-UPB2) in 10. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 20/2020-UPB2) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 2. redni seji, dne 23. 1. 2023 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata članu občinskega sveta

1. člen

Svet Občine Šmartno ob Paki potrdi mandat članu sveta Bojanu 
Rakunu.

2. člen

Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0001/2023-7
Datum: 23. 1. 2023
                                                                                                   

             župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                  Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 129. člena v povezavi z 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3), in 7. ter 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MOV, št. 18/19- UPB2) je župan Občine Šmartno ob Paki dne 18. 1. 2023 sprejel

SKLEP
o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmartno – Bolha

1. člen
(splošno)

1) S tem sklepom župan Občine Šmartno ob Paki določa začetek in način priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Šmartno - Bolha (v nadaljevanju OPPN).

2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v 
nadaljevanju: ZUreP-3) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)

1) Območje predvidene ureditve OPPN predstavlja del obstoječe morfološke enote namenjene 
enodružinski stanovanjski dejavnosti.

2) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za namen gradnje treh enodružinskih hiš na 
območju parcel št. 176/3 in 176/2 v k.o. 972-Šmartno ob Paki v velikosti 2.820 m2.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3, na podlagi analize prostora, ocene 
potreb, ob upoštevanju splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in bodo temeljile na 
usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov v Občini Šmartno ob Paki.

2) Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in 
druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

3) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oz.
investitor, ki morajo temeljiti na strokovnih standardih s strani strokovnjakov za področja, ki so 
predmet obravnave.

4. člen
(vrsta postopka)

1) Postopek priprave in sprejetja OPPN se izvede po rednem postopku na podlagi 129. člena ZUreP-
3 v povezavi z določbami od 119. do 124. člena.

2) V skladu s 128. členom se za OPPN izvede celovita presoja vplivov na okolje.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA: ROKI:
(1) Osnutek OPPN 60 dni po objavi sklepa o začetku priprave
(2) Odziv na osnutek OPPN – pridobivanje prvih 
mnenj in usklajevanje

30 dni po objavi osnutka

(3) Dopolnjen osnutek OPPN 60 dni po pridobitvi prvih mnenj
(4) Javna razgrnitev, javna obravnava, priprava 
predloga stališč do pripomb, sprejem sklepa o 
stališčih do pripomb na občinskem svetu

60 dni po dopolnitvi osnutka OPPN

(5) Izdelava predloga OPPN 30 dni po sprejemu sklepa stališča do 
pripomb z javne razgrnitve

(6) Pridobivanje drugih mnenj in usklajevanja (če je 
to potrebno zaradi bistvenih sprememb v fazi 
predloga)

30 dni po objavi predloga

(7) Sprejem OPPN in objava v Uradnem Vestniku 
MOV

15 dni po pridobitvi pozitivnih drugih 
mnenj

(8) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna 
objava na spletni strani MOP in občine 

15 dni
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2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi 
spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Šmartno ob Paki na to ne more imeti nikakršnega 
vpliva. 

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih 
konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 
48, 1000 Ljubljana

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za zdravje
5. Ministrstvo za kulturo
6. Zavod RS za varstvo narave
7. Elektro Celje d. d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
8. Plinovodi d.o.o.
9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
10. Telemach d.d. Ljubljana
11. Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
12. PUP Saubermacher d.o.o.
13. Simbio d.o.o.
14. Občina Šmartno ob Paki.

2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja 
prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja pridobijo v 
postopku. 

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani 
Občine Šmartno ob Paki: https://www.smartnoobpaki.si/ in Uradnem vestniku MOV.

2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka 
OPPN kot je predvideno v 5. členu in sicer z objavo na spletnih straneh občine ali podobnem 
načinu sodelovanja z javnostjo.

3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka
OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo dopolnjenega osnutka 
OPPN kot je predvideno v 5. členu.

8. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)

1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, izvedbo CPVO, izdelava geodetskega načrta, 
elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev zagotovi pobudnik oz. investitor
OPPN.

2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave (v Uradnem vestniku MOV, spletni strani 
ipd.) zagotovi občina.

9. člen
(presoja sprejemljivosti na okolje)

Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o 
obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike 
Slovenije za varstvo narave OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje. Le-ta je z dopisom št. 3563-
0113/2022-2 z dne 6. 10. 2022 podalo oceno, da presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v 
naravo na varovana območja ni treba izvesti. Mnenje Zavoda je sestavni del tega slepa.
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10. člen
(določitev objave)

1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati naslednji dan po objavi.
2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Šmartno ob Paki: https://www.smartnoobpaki.si/ in 
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Številka: 3505-0001/2021-13
Datum: 18. 1. 2023

Župan
Občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar, l.r.
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 EUR / Razmnožuje Diling, Velenje
Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 5 %
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