                          

U RA D NI
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Številka 3/2015

N E

leto XXI

Šoštanj, 28. 05. 2015

Š O Š T A N J
Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2)

Odrejam
Objavo spodaj navedenih aktov v številki 3/2015 Uradnega lista Občine Šoštanj:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šoštanj za leto 2015.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj.
3. Odlok o turistični taksi v Občini Šoštanj.
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev in
turistične zveze v Občini Šoštanj.
5. Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje.
6. Sklep o soglasju h kandidatu za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje.
7. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 (za del območja v Občini Šoštanj).

Številka: 030-3/2015 						
Datum: 28. 5. 2015 					

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08,
100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl, 51/10, 84/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine
Šoštanj, št. 14/08 - UPB2) je Občinski svet Občine Šoštanj na svoji 6. redni seji, dne 27. 5. 2015, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠOŠTANJ ZA LETO 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šoštanj za leto 2015 (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2015) se spremeni 2.
člen tako, da se glasi:  
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A

I.

II.

Konto - opis                                                              
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

leto 2015
14.766.000

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

15.816.450

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev prorač.EU
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
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

7.533.667
5.050.919
2.256.748
226.000
4.556.650
1.459.400
3.000
7.000
3.000
3.084.250
356.000
36.000
320.000
126.000
126.000
2.193.683
1.168.100
1.025.583
4.293.164
460.100
68.200
3.590.514
59.700
115.000
3.315.296
24.900
2.258.400
317.826
714.170
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III.
B

IV.
V.
VI.

C

VII.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.transferi prav.in fiz.osebam, ki niso prorač.uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČ.DANIH POSOJ.IN PRODAJA KAP.D.
75 PREJETA VRAČ.DANIH POSOJ.IN PRODAJA KAP.D.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

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

X.
XI.
XII.

7.976.290
7.976.290
231.700
84.000
147.700

-1.050.450

leto 2015
0

0

0

30.000
30.000

-30.000
leto 2015
400.000

RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

400.000
400.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA
IX.
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324.550

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

324.550
324.550

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SRED.NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRET.LETA

-1.005.000
75.450
1.050.450
1.005.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna do ravni podskupin kontov, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
- podskupin kontov in načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku in se objavijo na spletni strani
Občine Šoštanj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

2. člen

3. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Občine Šoštanj.

Številka: 032-3/2015 						
Datum: 27. 5. 2015						

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 29., 61. in 62
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta
Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št.
14/08-UPB2) na svoji 6. redni seji, dne 27. 5. 2015,
sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šoštanj
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v občini
Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/01)
se v drugi alineji 5. člena nadomesti besedilo
»vzdrževanje občinskih cest, zimske službe ter
urejanje in vzdrževanje parkirišč« z besedilom
»vzdrževanje, urejanje in izvajanje zimske službe
na javnih poteh.«
V zadnjem odstavku 5. člena se spremeni besedilo
»Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/2000 in 102/2000)« z besedilom »vsakokrat
veljavnem zakonu, ki ureja javno naročanje.«
2. člen
Črta se besedilo 2. alineje 7. člena.
3. člen
Spremeni se osmi odstavku 8. člena, tako da se
glasi:
»S podelitvijo koncesije se izvajajo naslednje javne
službe:
− zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
− obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov,
− odlaganje
ostankov
predelave
ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov,
− vzdrževanje občinskih lokalnih cest,
izvajanje zimske službe ter urejanja in
vzdrževanja parkirišč,

−

plakatiranje in obveščanje.«

V 13. členu se:
−
−
−

−
−
−
−
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4. člen

spremeni besedilo 3. točke, tako da namesto
»ravnanje s komunalnimi odpadki« po novem
glasi »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov«;
doda nova 4. točka z besedilom »obdelava
določenih vrst komunalnih odpadkov«;
4. točka spremeni v 5. točko, besedilo pa namesto
»odlaganje ostankov komunalnih odpadkov« po
novem glasi »odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanje komunalnih odpadkov«;
dosedanji 5. in 6. točka preštevilčita v 6. in 7.
točko;
črta dosedanja 7. točka;
črta 16. točka;
dosedanji 17. in 18. točka preštevilčita v 16. in
17. točko.

5. člen
2. odstavek 15. člena se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»Glede distribucije toplotne energije je na območjih,
kjer je zgrajeno toplovodno omrežje, le v izjemnih
primerih za ogrevanje objektov dopustna uporaba
električne, sončne in drugih alternativnih virov, ki
dodatno ne onesnažujejo okolja, če je priključevanje
novih objektov na toplovodno omrežje neracionalno.
V tem primeru je potrebno predhodno pridobiti
soglasje občinske uprave Občine Šoštanj. Za
neracionalno priključevanje na toplovodno omrežje
se šteje, če je oddaljenost od objekta  do možnega
mesta priključitve na toplovodno omrežje, večja od
70 m.«
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Občine Šoštanj.

Številka: 354-98/2015
Datum: 27. 5. 2015

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj

28.05.2015
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Na podlagi 21. člena, 29. člena in 65. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/2007UPB2, 27/2008-odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012_ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 23. člena in
26. člena do 32. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/2004, 57/2012,
17/2015), 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS št. 123/2006, 101/2007-odl.US,
57/2008, 94/2010-ZIU, 36/2011, 40/2012-ZUJF,
104/2012-ZIPRS1415,
14/2015;ZIPRS1415-D,
14/2015-ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine
Šoštanj-uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
(Uradni list Občine Šoštanj št. 14/2008) Občinski
svet Občine Šoštanj na 6. redni seji, dne 27. 5.
2015, sprejme

ODLOK
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI
ŠOŠTANJ

Splošni določbi
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kot ga zanje določa Zakon o spodbujanju in razvoju
turizma.
Obveznost plačila, zavezanci za plačilo in
oprostitev plačila turistične takse
3. člen
Turistično takso plačujejo zavezanci, ki v turističnem
območju in je to izven kraja njihovega stalnega
prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v
nastanitvenem objektu.
Zavezanci za plačilo so državljani Republike
Slovenije in tujci, ki so koristniki storitve iz prejšnjega
odstavka.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščene v celoti ali
delno osebe, določene v Zakonu o spodbujanju in
razvoju turizma.
Višina in izračun turistične takse
5. člen

1. člen

S tem odlokom se določi obveznost plačila turistične
takse na območju Občine Šoštanj, zavezance za
njeno plačilo in oprostitev plačila, višina in izračun
turistične takse, pobiranje in odvajanje turistične
takse, poraba turistične takse in nadzor nad
izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Turistično območje po tem odloku je območje
Občine Šoštanj.
Nastanitveni objekti so hotel, motel, penzion,
gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje,
prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija,
planinski dom, planinska koča, počitniški dom,
mladinski dom in drugi domovi, soba za oddajanje
in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.  
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki
se porabi za to, da se zavezancem za njeno plačilo
v turističnem območju nudijo določene storitve in
ugodnosti, ki se jim ob koriščenju ne zaračunajo
posebej.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen,

Višina turistične takse se določi v točkah.
Turistična taksa za turistično območje po tem odloku
se določi v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se
število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v
skladu z Zakonom o spodbujanju in razvoju turizma
določi oziroma uskladi Vlada Republike Slovenije.
Pobiranje in odvajanje turistične takse
6. člen
Turistično takso morajo pobirati v imenu in na račun
Občine Šoštanj pravne osebe javnega prava in
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki
oziroma samostojne podjetnice posameznice,
sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in
kmetice, kateri sprejemajo turiste na prenočevanje,
hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali
najpozneje zadnji dan prenočevanja. Pobrano takso
morajo odvesti Občini Šoštanj.  
Zavezanci po tem členu morajo pobirati in odvesti
turistično takso za prenočitev tudi v primeru, če turistu
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ne zaračunajo storitev plačila za prenočevanje.
Zavezanci po tem členu morajo tudi voditi evidenco
o turistični taksi v skladu s predpisi, v kateri mora biti,
poleg podatkov po predpisih o prijavi prebivališča,
razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta
in znesek pobrane takse.
Zavezanci po tem členu so dolžni pobrano turistično
takso nakazati Občini Šoštanj do 25. dne v mesecu
za pretekli mesec. V istem roku so zavezanci dolžni
občini in pristojnemu finančnemu uradu predložiti
mesečno poročilo z razvidnim številom prenočitev
in zneskom pobrane turistične takse.
Občina Šoštanj za zavezance pripravi obrazec
mesečnega poročila. Na njem je naveden tudi račun
občine, na katerega se odvaja pobrana turistična
taksa.
Poraba turistične takse
7. člen
Finančna sredstva iz naslova pobrane in občini
odvedene turistične takse so prihodek proračuna
Občine Šoštanj. Porabijo se za dejavnosti in
storitve, določene z Zakonom o spodbujanju in
razvoju turizma. Namen porabe občina določi s
proračunom.  
Nadzor

nadzor in ji na vpogled dati potrebne listine.    
Prehodne in končne določbe
9. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistično takso,
pobrano v letu uveljavitve tega odloka do dneva
njegove uveljavitve po tedaj veljavnih predpisih , po
njegovi uveljavitvi odvedejo takso Občini Šoštanj ob
smiselni uporabi določb tega odloka.
10. člen
Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se
neposredno uporablja Zakon o spodbujanju in
razvoju turizma.
V primeru takšnih sprememb Zakona o spodbujanju
in razvoju turizma, zaradi katerih bi postale
posamezne določbe tega odloka postale neskladne
s tem zakonom, se ne uporabljajo takšne določbe
odloka, temveč neposredno določbe Zakona o
spodbujanju in razvoju turizma.  

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati
Odlok o turistični taksi v Občini Šoštanj (Uradni list
Občine Šoštanj št. 10/1998).

8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse ter nad vodenjem evidenc v skladu s tem
odlokom opravlja pristojni davčni organ ali pristojni
občinski oziroma medobčinski inšpekcijski organ.
Pooblaščena uradna oseba davčnega organa
oziroma
občinskega
ali
medobčinskega
inšpekcijskega organa izvaja nadzor nad
dostavljanjem mesečnih poročil zavezancev o
pobrani turistični taksi  in nad plačevanjem turistične
takse. Pooblaščena je ugotavljati verodostojnost
podatkov na občinskem obrazcu mesečnega
poročila, primerjaje s podatki, ki so jih zavezanci
dolžni voditi v evidenci o turistični taksi.
Zaradi izvajanja pooblastil pooblaščene uradne
osebe po tem členu so ji zavezanci dolžni omogočiti
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12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v
Uradnem listu Občine Šoštanj.

Številka: 426-2/2015
Datum: 27. 5. 2015

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj

28.05.2015
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS št.
2/2004, 57/2012, 17/2015) in 16. člena Statuta občine Šoštanj (UPB2-Uradni list Občine Šoštanj št.
14/2008) na svoji 6. redni seji, dne 27. 5. 2015, sprejme

PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV IN TURISTIČNE ZVEZE V OBČINI ŠOŠTANJ
1. člen
Določilo prvega odstavka 1. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev in turistične
zveze v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj št. 1/2012, 5/2014) ( v nadaljevanju: pravilnik) se
spremeni tako, da spremenjeno glasi:
»S tem pravilnikom se določijo pogoji, postopek in merila za sofinanciranje programov turističnih društev,
turistične zveze in drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi turistično dejavnost in so
včlanjeni v Turistično zvezo občine Šoštanj (v nadaljevanju: drugih društev), na območju Občine Šoštanj:«
Doda se nov drugi odstavek 1. člena pravilnika, ki glasi:
»Turistična društva po tem pravilniku so:
Turistično olepševalno društvo Šoštanj, Turistično društvo Skorno, Turistično društvo Topolšica, Turistično
društvo Topolšica-podeželje, Turistično društvo Lajše, Turistično društvo Pristava, Kulturno turistično
društvo Kulturnica Gaberke in Turistično razvojno društvo Raztok Šentvid.«      
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.    
2. člen
Določilo zadnjega odstavka 3. člena pravilnika se dopolni tako, da dopolnjeno glasi:
»Drugim društvom po 1. členu tega pravilnika se sofinancirajo programi iz skupin »Skrb za okolje«,
»Prireditve« in Promocija« po merilih in kriterijih za sofinanciranje.«  
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3. člen
V Merilih in kriterijih, ki so sestavni del pravilnika, se besedilo rubrike »PRIREDITVE« spremeni tako, da
spremenjeno glasi:

PRIREDITVE:
Organizacija in izvedba prireditev
• Krajevnega pomena
• Občinskega pomena
• Medobčinskega pomena
Soorganizacija prireditev
Društvo sodeluje na prireditvah lokalnega
ali širšega pomena

TURISTIČNA DRUŠTVA in
TURISTIČNA ZVEZA

DRUGA DRUŠTVA

200/prireditev
300/prireditev
340/prireditev
½ vrednosti glede na pomen
prireditve

100/prireditev
150/prireditev
170/prireditev
½ vrednosti glede na
pomen prireditve

80/prireditev

40/prireditev

4. člen
Ta pravilnik začne veljati  dan po objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj.

Številka: 032-3/2015
Datum: 27. 5. 2015

Darko MENIH, prof. l.r.
župan Občine Šoštanj

28.05.2015
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ

OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB2) in
45. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB1) je Občinski
svet Občine Šoštanj na 6. redni seji, dne 27. 5.
2015, sprejel

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB2) in
45. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB1) je Občinski
svet Občine Šoštanj na 6. redni seji, dne 27. 5.
2015, sprejel

SKLEP

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorice
Javnega zavoda Lekarna Velenje

o soglasju h kandidatu za direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom
Velenje

I.
Občinski svet Občine Šoštanj daje soglasje k
imenovanju mag. Sabine GRM za direktorico
Javnega zavoda Lekarna Velenje.

I.
Občinski svet Občine Šoštanj daje soglasje h
kandidatu Zdenku KIKCU, dr. med za direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Občine Šoštanj.

Številka: 014-3/2015
Datum: 27. 5. 2015

Darko MENIH, prof., l.r.
župan Občine Šoštanj

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Občine Šoštanj.

Številka: 014-4/2015
Datum: 27. 5. 2015

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj
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OBČINA ŠOŠTANJ
SVET OBČINE ŠOŠTANJ
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08;ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP,43/11;ZKZ-C,
57/12,
57/12;ZUPUDPP-A,
109/12,
76/14-odl.US,
14/15-JUUJFO) in 37. člena Statuta Občine Šoštanjuradno prečiščeno besedilo (UPB2) (Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/08) župan občine Šoštanj
sprejme

SKLEP
O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE
ODLOKA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE
CELOTE 02 (ZA DEL OBMOČJA V
OBČINI ŠOŠTANJ)
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za
začetek postopka sprememb in dopolnitev;
- območje sprememb in dopolnitev, predmet
načrtovanja in vrsta postopka;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- roki za pripravo sprememb in dopolnitev in
njihovih posameznih faz;
- navedba nosilcev urejanja prostora, ki
podajo smernice za načrtovanje in mnenja
glede načrtovanih prostorskih ureditev iz
njihove pristojnosti;
- obveznosti v zvezi s financiranjem.
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za
pripravo sprememb in dopolnitev odloka
2. člen
Občina Šoštanj pričenja postopek sprememb in
dopolnitev odloka o PUP na podlagi prispele pobude
za izgradnjo prizidka za dejavnost predelave mesa
k obstoječemu gostinskemu objektu Križnik v
Gaberkah, in sicer na zemljišču s parc. št.: 1052/4
in 1052/6, k.o. Gaberke.
Območje ureja občinski prostorski plan in Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske

                     28.05.2015

celote 02 (Gaberke), ki območje urejanja opredeljuje
kot stavbno zemljišče priključeno ureditvenemu
območju območja urejanja S2/4a – morfološka
enota 1A/4, del območja pa spada v območje
urejanja z oznako K2/5. Po omenjenem odloku je
na območju urejanja trenutno dovoljena izključno
stanovanjska gradnja, ne pa tudi obrtno-industrijski
objekti.
Veljavni občinski prostorski plan sicer z izjemo
manjšega deleža območje posega opredeljuje kot
poselitveno območje; zazidljivo zemljišče.
Predvidena je sprememba določil odloka, ki
opredeljujejo posege v obravnavano območje ter
predhodna izdelava strokovnih podlag oz. umestitve
objekta v prostor, kar bo služilo kot pomoč pri
oblikovanju določil.
Postopek sprememb in dopolnitev odloka o PUP  bo
tekel na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju.
V kolikor bodo med trajanjem postopka sprememb
in dopolnitev prostorskega akta podane še dodatne
pobude, se jih, po preučitvi na Komisiji za okolje in
prostor Občine Šoštanj, v postopek smiselno vključi.
Po potrebi se tudi zanje izdelajo strokovne podlage.
2. Območje sprememb in dopolnitev, predmet
načrtovanja in vrsta postopka
3. člen
Območje urejanja, ki je predmet teh sprememb in
dopolnitev, je določeno v kartografski dokumentaciji
k občinskemu prostorskemu planu in v kartografski
dokumentaciji k obravnavanemu odloku, kjer so
na parcele natančno določene meje območja
obravnave.
Predmet načrtovanja je izgradnja prizidka za
predelavo mesa k gostinskemu objektu Križnik
v Gaberkah, postopek sprememb in dopolnitev
odloka o PUP pa bo tekel kot skrajšan postopek na
podlagi določil ZPNačrt , posebej ob upoštevanju
96. in 61.a člena.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Kot pomoč pri oblikovanju določil o izgradnja
prizidka za predelavo mesa k gostinskemu objektu
je predvidena predhodna izdelava strokovnih podlag
oz. zasnova umestitve objekta v prostor.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko
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izdelajo med postopkom priprave odloka, v kolikor
se ugotovi, da je to potrebno.
4. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb
in dopolnitev odloka
5. člen
Postopek priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o PUP bo potekal skladno z
določbami Zakona o prostorskem načrtovanju, in
sicer po naslednjem terminskem planu:
župan sprejme ta sklep, ga objavi v Uradnem
listu Občine Šoštanj ter na spletnih straneh: www.
sostanj.si;
izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi
osnutek prostorskega akta na podlagi prikaza
stanja prostora, hierarhično višjega prostorskega
akta in izraženih investicijskih namer, občina pa ga
pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 15 dni
podajo svoje smernice za načrtovane spremembe.
V tem roku ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
sporoči tudi, ali je za načrtovane spremembe
potrebna izdelava celovite presoje vplivov na
okolje;
izdelovalec v skladu s smernicami dopolni
osnutek prostorskega akta, pri čemer posamezne
rešitve lahko tudi variantno, te pa se ovrednotijo
s prostorksega, okoljskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika.
V primeru potrebnosti izdelave CPVO pa občina
zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki ga
skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno
razgrne v prostorih Občine Šoštanj za 15 dni,
v tem času pa se organizira javna obravnava
predlaganih sprememb in dopolnitev ter tudi
okoljskega poročila, če je bilo v postopku potrebno
izvesti CPVO.
-      Dopolnjen osnutek se obravnava tudi na
občinskem Svetu ter na Komisiji za okolje in prostor
       Občine Šoštanj.
- Do pripomb, podanih v času javne razgrnitve,
župan zavzame stališče, ki ga občina objavi na
krajevno običajen način in v svetovnem spletu.
- Izdelovalec na podlagi stališč do pripomb pripravi
predlog prostorskega akta, ki ga pripravljalec
pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 15 dneh
podajo svoja mnenja.
- V primeru potrebnosti izdelave CPVO, se
pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi
o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega
akta na okolje s stališča svoje pristojnosti in
opredelitev pošljejo ministrstvu, pristojnemu

-
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za varstvo okolja, ki o sprejemljivosti dokončno
odloči.
Usklajen predlog odloka sprejme Svet Občine
Šoštanj, objavi pa se v Uradnem listu Občine
Šoštanj in na občinski spletni strani.

5. Navedba nosilcev urejanja prostora
6. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na
osnutek občinskega prostorskega akta, mnenja pa
podajo k predlogu posredovanega odloka.
Nosilci urejanja prostora so:
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12 , Šoštanj,
kot upravljavec občinskih cest,
- Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b,
Velenje,
- Elektro Celje, OE Velenje, Partizanska 52a,
3320 Velenje,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje, Sektor za vodno
gospodarstvo  
Celje, Mariborska 88, 3000 Celje.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in
dopolnitev odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti
smernice in mnenja tudi od drugih organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se ta pridobijo v
postopku priprave odloka.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
7.  člen
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka
sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območje
planske celote 02 zagotovi pobudnik odloka, in
sicer:
- Andrej Križnik, Gaberke 252, 3325 Šoštanj.
V kolikor se v postopek naknadno vključijo
pobude dodatnih predlagateljev, so tudi ti nosilci
sorazmernega deleža stroškov.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj in v
svetovnem spletu in začne veljati 8. dan po objavi.
Številka: 350-1/2015
Datum: 18. maj 2015

Darko MENIH, prof., l. r.
župan Občine Šoštanj
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