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       OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – ( Uradni list RS št. 
72/93, 6/94.odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.
odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00, 51/02, 
108/03-odl.US, 72/05, 100/05- UPB1, 21/06-odl.US, 60/07, 94-07- UPB2, 27/08-
odl.US, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 14/2010-odl.US) je Občinski svet občine 
Šmartno ob Paki na 27. redni seji dne 28.06.2010 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

1. člen
Za 12. točko 7. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki se doda 
nova 13. točka, ki se glasi:
» Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 
ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«

2. člen
1) Za 1.odst. 17. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Ur. 
vestnik MOV št. 13/06) se doda nov 2. odst., ki se glasi:
»Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila 
za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Plača 
za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z 
zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.«

2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

3. člen
1) Za 3. točko 22. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki se 
doda nova 4. točka, ki se glasi:
» Če član Občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z 
dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o 
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno 
komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo 
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od 
prejema pisne odstopne izjave.«

2) Dosedanja 4. točka 22. člena statuta postane 5. točka statuta 
Občine Šmartno ob Paki.

4. člen
1) 2 odst. 66. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki se spremeni 
tako, da se glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest v občinski upravi določi župan.«

5. člen
Te spremembe statuta pričnejo veljati osmi (8) dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 030-1/2010
Datum: 28.06.2010

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZpolS-  ( Ur. l. RS, št. 62/1994, 
13/1998- odl.US, 24/1999- odl.US, 70/2000, 52/2001- odl.US, 51/2002, 94/2002- 
odl.US, 69/2005, 100/2005-UPB1, 103/2007) in 16. členu Statuta občine Šmartno 
ob Paki ( Ur. vestnik MOV, št. 13/2006) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki 
na 27. redni seji dne 28.06.2010 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah  Odloka o 
financiranju političnih strank v občini 

Šmartno ob Paki 

1. člen
V Odloku o financiranju političnih strank v občini Šmartno ob 
Paki ( Ur. vestnik Mo Velenje, št. 15/2007) se 1. odst. 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

» Politična stranka lahko pridobi sredstva iz 1. člena tega odloka, 
če dobi na lokalnih volitvah najmanj 50% glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana v Občinski svet (število veljavnih glasov: s 
številom mest v občinskem svetu x 50 : 100)  in sicer 0,20 EUR 
mesečno za vsak dobljen glas .«

2. člen
»2. odst. 2. člena se črta.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 030-3/2010
Datum: 28.06.2010
                                                                         
  

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Alojz Podgoršek, s.r.
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Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji -ZVRK- 
(Ur. l. RS, št. 41/2007,  103/2007 ZPolS-D, 105/2008 odl.US) in 16. členu Statuta 
občine Šmartno ob Paki ( Ur. vestnik MOV, št. 13/2006) je Občinski svet občine 
Šmartno ob Paki na 27. redni seji dne 28.06.2010 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah  Odloka o delni 
povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve 

članov sveta in župana v občini
 Šmartno ob Paki 

1. člen
V Odloku o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve 
članov sveta in župana občine Šmartno ob Paki ( Ur. vestnik 
Mo Velenje, št. 7/1998) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Organizatorji volilne kampanje, katerim listam pripadejo 
mandati v Občinskem svetu, imajo pravico do delnem povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas.«

2. člen
Spremeni se 2 odst. 3. člena odloka tako, da se glasi:

»Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za 
župana se povrnejo stroški v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mo Velenje.

Številka: 030-2/2010
Datum:  28.06.2010                                                                  
                                        
  

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Alojz Podgoršek, s.r.

 

Na podlagi 7. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja 
z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008, 12/2008, 
20/2009 in 21/2009,Uradni list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009), 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta Občine Šoštanj 
(UPB-2, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/2006)  so:
Svet MO Velenje na svoji 32. seji  dne 29.6.2010,
Svet Občine Šoštanj na svoji 31. redni seji  dne 30.6.2010 in 
Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 27. seji dne 28.6.2010
sprejeli

TEHNIČNI PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega 

pravilnika ravnanju z odpadki v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob 

Paki

1. člen
V Tehničnem pravilniku ravnanja z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 20/2009, 21/2009 in 9/2010, Uradni 
list Občine Šoštanj, št. 6/2009 in 4/2010) se v peti alineji 
prvega odstavka 5. člena besedilo v oklepaju: »biorazgradljivi 
in organski kuhinjski« nadomesti z besedilom v oklepaju 
»biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad«.

2. člen
12. člen se  spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno 
kompostirati biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki se 
uvrščajo na klasifikacijski seznam odpadkov pod številko 
200108 in zeleni vrtni odpad, ki se uvršča na klasifikacijski 
seznam odpadkov pod številko 200201 (v nadaljevanju 
biološki odpadki), v hišnem kompostniku. Hišno kompostiranje 
bioloških odpadkov se izvaja na vrtu, ki pripada posameznemu 
gospodinjstvu ali večstanovanjski stavbi z vrtom, če se tako 
pridobljeni kompost uporabi na zemljišču, ki ga povzročitelj iz 
gospodinjstva poseduje.

Povzročitelj komunalnih odpadkov iz gospodinjstva v 
individualni gradnji, ki ne želi hišno kompostirati, zbira  biološke  
odpadke v vodotesnem zabojniku ali posodi- rjave barve, ki 
ga zagotovi izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza odpadkov in jih proti plačilu prepušča na prevzemnem 
mestu, ki ga določita v dogovoru   z izvajalcem gospodarske 
javne službe.

Vsi povzročitelji, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja (vse 
večstanovanjske stavbe s 4 in več stanovanji) morajo  biološke 
odpadke zbirati ločeno in jih ločeno prepuščati v vodotesnem 
zabojniku ali posodi- rjave barve, ki ga zagotovi izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in jih 
proti plačilu prepušča na prevzemnem mestu, ki ga določita v 
dogovoru   z izvajalcem gospodarske javne službe.

Gospodinjstva v individualni gradnji se lahko odločijo, da bodo 
prepustila samo del bioloških odpadkov (npr. olupke agrumov, 
banan, okuženo zelenjavo, ipd.) in se lahko pisno dogovorijo za 
manjši zabojnik ali posodo - rjave barve, ki ga zagotovi izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in jih 
proti plačilu prepušča na prevzemnem mestu, ki ga določita v 
dogovoru   z izvajalcem gospodarske javne službe.
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Obseg ravnanja z biološkimi odpadki, ki jih zagotavlja izvajalec gospodarske javne službe je:
- zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov na prevzemnem mestu;
- odvoz in oddajanje prevzetih bioloških odpadkov   v predelavo;
- nabava in vzdrževanje vodotesnih zabojnikov ali posod za biološke odpadke;
- nabava in vzdrževanje vozil za prevoz bioloških odpadkov;
- nabava in vzdrževanje opreme za pranje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov ali posod za biološke odpadke;
- tehtanje vsake pošiljke, prekladanje in prevoz do regijskega centra;
- obračun storitve zbiranja in prevoza ter predelave bioloških odpadkov;
- zagotavljanje evidenc ter poročanje o zbranih in predelanih bioloških odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju   

odpadkov, vključno z evidenco gospodinjstev, ki hišno kompostirajo;
- da se pri gospodinjstvih, kjer je organizirano ločeno zbiranje  bioloških odpadkov, ti odpadki zbirajo v vodotesnih rjavih 

zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi za prevoz  bioloških odpadkov, tako da se odpadki ne izpuščajo v 
okolje in da ne povzročajo emisije vonjav, 

- čiščenje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov in posod za shranjevanje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje  bioloških 
odpadkov,

- zagotavljanje ločenega prevzema  bioloških odpadkov iz gostinstva, ter
- vsakih  šest mesecev na krajevno običajen način obveščanje povzročiteljev o:
a) namenu in ciljih izvajanja predpisanega ravnanja  z biološkimi odpadki,
b) prepovedi mešanja bioloških odpadkov  z drugimi komunalnimi odpadki,
c) varni in neškodljivi ločeni hrambi bioloških odpadkov, pred prepuščanjem ali kompostiranjem,
d) minimalnih zahtevah za pravilno hišno kompostiranje in 
e) načinu in pogojih prepuščanja bioloških odpadkov iz gospodinjstev.

Minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za hišno kompostiranje:
1. Odpadki, primerni za kompostiranje:
a) Zeleni vrtni odpad, zlasti:
– odpadno vejevje,
– trava,
– listje,
– stara zemlja lončnic,
– rože,
– plevel,
– gnilo sadje,
– stelja malih rastlinojedih živali,
– lesni pepel;
b) Kuhinjski odpadki, zlasti:
– zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina,
– filter vrečke,
– pokvarjeni prehrambeni izdelki,
– kuhani ostanki hrane,
– papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.
2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in 
vsebujejo nevarne snovi:
– plastika,
– steklo,
– kovine,
– keramika,
– kosti,
– maščobe,
– ostanki tekstila,
– vsebina vrečk za sesalce,
– zdravila,
– oblanci in žagovina obdelanega lesa,
– mačji in pasji iztrebki,
– plenice.
3. Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. 
Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča 
motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih.
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni 
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kompostniki.
4. Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja:
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in 
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da 
se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj 
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C–60°C, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne 
suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino 
preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek 
uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Povzročitelji večjih količin vrtnih odpadkov so dolžni zeleni odrez prepuščati v zbirnem centru.«

3. člen
v 15. členu se tabela 1  nadomesti z novo tabelo 1, tako, da se glasi:
Tabela 1: Informativno število zbiralnic in opremljenost zbiralnic

4. člen
16. člen se spremeni  tako, da se glasi:
  
»Mešani komunalni odpadki se lahko zbirajo v zabojnikih naslednje velikosti:
- fizične osebe  v individualnih hišah: 80 L, 120 L in 240 L posode, 
- fizične osebe v blokovni gradnji: 240 L, 660 L in 1100 L posode, 
- ostali uporabniki iz 11. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki: od 80 L do 1100 L volumna, 

ter kontejnerje 4, 5 in 7 m3 volumna – po naročilu. 

 
 Biološke odpadke se lahko zbira v zabojnikih rjave barve:
- fizične osebe  v individualnih hišah: 35L, 50L, 80 L, 120 L in 240L posode, 
- fizične osebe  v blokovni gradnji: 120L, 240 L, 660L, posode, 
-    ostali uporabniki iz 11. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki: od 80 L do 660 L volumna, 

ter kontejnerje 4, 5 in 7 m3 volumna - po naročilu 

Za opravljanje dejavnosti je v prilogi  3 predpisano  izhodiščno število posod, ki jih mora zagotoviti koncesionar za vsako vrsto 
odpadkov posebej.« 

5. člen
17. člen  se spremeni tako, da se glasi:
»Frekvenco  zbiranja mešanih komunalnih, bioloških odpadkov, ločeno zbranih frakcij v zbiralnicah, kosovnih odpadkov in nevarnih 
odpadkov ter urnik delovanja zbirnega centra  določi z odredbo župan.«

6. člen 
Ta pravilnik sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. Po 
sprejemu se objavi v uradnem glasilu občine.

Ta pravilnik začne veljati  naslednji dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občine.

MESTNA OBČINA VELENJE
Številka: 414 – 05 – 0001/2007     
Velenje:
                   Župan Srečko Meh, s.r. 

Zap. 
Št.

Število Število 240 L 660L SKUPAJ 

1 MO Velenje 210 lokacij 381 714 1095
2 Ob ina Šoštanj 80 lokacij 219 171 390
3 Ob ina Šmartno ob Paki 40 lokacij 160 24 184

4 S K U P A J   760 909 1.669 
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OBČINA ŠOŠTANJ
Številka:  3540-105/2009    
Šoštanj:

Župan  
Darko Menih, s.r.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Številka: 414 – 05 – 0001/2009    
Šmartno ob Paki:

Župan  
Alojz Podgoršek, s.r.

Seznam prilog:
Priloga 3: Izhodiščno  število posod, ki jih mora zagotoviti 
koncesionar za vsako vrsto odpadkov posebej
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Volumen za BIOO/35L, 50L, 80L, 120L, 240L, 660L/ 
Volumen za MKO /80L, 120L, 240L, 660L, 900L,1100L 

a) Za MO Velenje 

Zap. 
Št.

POVZRO ITELJ 120 L 240 L 660 L 900 L 1100 L SKUPAJ

1 INDIV. HIŠE 2.660 (vklju en
vložek 35, 50 ali 

80 l) 

720 2 2   3.384 

2 BLOKI 158 430 538 9 10 1.145 
3 LOKALI, OBRT 141 214 143 2 6 506

5 S K U P A J 2.959 1.364 683 13 16 5035 

b) Za ob!ino Šoštanj 

Zap. 
Št.

POVZRO ITELJ 120 L 240 L 660 L 900 L 1100 L SKUPAJ

1 INDIV. HIŠE 1193 (vklju en
vložek 35, 50 ali 

80 l) 

234 4     1.431 

2 BLOKI 59 149 54 1   263
3 LOKALI, OBRT 42 83 35 5 2 167

5 S K U P A J 1.294 466 93 6 2 1.861 

c) Za ob!ino Šmartno ob Paki 

Zap. 
Št.

POVZRO ITELJ 120 L 240 L 660 L 900 L 1100 L SKUPAJ

1 INDIV. HIŠE 598 (vklju en
vložek 35, 50 ali 

80 l) 

141 1     740

2 BLOKI 7 7 6   2 22
3 LOKALI, OBRT 17 26 14     57

5 S K U P A J 622 174 21 0 2 819 
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