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  - naslednje akte Mestne občine Velenje

11. marec 2015 Številka: 3/2015

Ur. vestnik št. 3/15

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o imenovanju stalnih članov Sosveta za izboljšanje varnosti občanov     

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Šmartno ob Paki 
2. SKLEP o potrditvi Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije za ravnanje z odpadki v 
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

3.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji programa 
opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Šmartno ob Paki

4. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

5. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim 
premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2015

6. ODLOK o občinskih cestah v Občini Šmartno ob Paki
7. SKLEP o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)



                         11. marec 2015URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 3-2015

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



11. marec 2015 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 3-2015 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010) in  41. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) dne 02. 03. 2015 sprejel ugotovitveni

SKLEP
O IMENOVANJU STALNIH ČLANOV 

SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI 
OBČANOV

1. člen
V Sosvet za izboljšanje varnosti občanov se skladno s 4. členom 
Sklepa o ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/2002) imenujejo:

- Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje; predsednik 
Sosveta za izboljšanje varnosti občanov,
- Andreja Katič, poslanka v Državnem zboru Republike 
Slovenije,
- mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine 
Velenje,
- Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne 
občine Velenje,
- Janez Vranc, Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine 
Velenje ali njegov namestnik Jernej Korelc,
- Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in 
varstva okolja ali njen pooblaščenec,
- Fidel Krupič, načelnik Upravne enote Velenje ali njegov 
pooblaščenec,
- Boštjan Debelak, komandir Policijske postaje Velenje ali 
njegov pooblaščenec,
- Lidija Hartman Koletnik, direktorica Centra za socialno delo 
Velenje ali njen pooblaščenec,
- Jože Zupančič, direktor Zdravstvenega doma Velenje ali 
njegov pooblaščenec,
- mag. Ivan Kotnik, direktor Šolskega centra Velenje ali njegov 
pooblaščenec,
- mag. Milena Pečovnik, direktorica Visoke šole za varstvo 
okolja Velenje ali njen pooblaščenec,
- Jože Drobež, poveljnik Gasilske zveze Velenje ali njegov 
pooblaščenec,
- Sebastjan Kukovec, predsednik Aktiva ravnateljev osnovnih 
šol Velenje ali njegov pooblaščenec,
- Drago Seme, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ali njegov pooblaščenec,
- Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje ali njegov 
pooblaščenec in predsednik Medobčinske LAS ali njegov 
namestnik.

2. člen
Mandat članov traja do izteka 4-letnega mandatnega obdobja, 
kot izhaja iz sklepa z dne 04.02.2014. Člane po preteku 
mandata imenuje župan.

V delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov se lahko 
vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 080-07-01/2014-684
Datum:  02. 03. 2015

                                                                                                   
                župan Mestne občine Velenje:

                                                                    Bojan KONTIČ, l.r.   
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – ( Uradni list RS št. 94/07-
UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10) 
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 5. redni seji dne 9.3.2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
STATUTA 

OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

1. člen
Spremeni se  2. odstavek 3. člena tako, da  se  glasi:
»Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.«

2. člen
V 13. členu se doda nov 6. odstavek, ki se glasi:
» Vsakdo ima pravico do prostega dostopa do informacij 
javnega značaja, skladno z zakonodajo, ki ureja to področje.«

3. člen
Spremeni se  2. odstavek 14. člena tako, da  se  glasi:
»Občinski svet Občine Šmartno ob Paki šteje 12 članov.«

4. člen
Dosedanji 2. odstavek 17. člena se nadomesti z novim 
odstavkom, ki se glasi:
»Nepoklicni funkcionarji imajo pravico do plačila za opravljanje  
funkcije občinskega svetnika.«

5. člen
Spremeni se 4. odstavek  20. člena  tako, da se glasi:
» Na vsaki seji občinskega sveta, razen na konstitutivni seji, 
mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude, ki jih 
postavljajo člani občinskega sveta.«

6. člen
Spremeni se 1. stavek 2. odstavka  25. člena tako, da se 
glasi:
» Odbori štejejo od pet (5) do sedem (7) članov, komisije pa od 
tri (3) do pet (5) članov.«

7. člen
Spremeni se 3. odstavek  26. člena  tako, da se glasi:
» Prvo sejo delovnega telesa skliče imenovani predsednik 
delovnega telesa.«

8. člen
V 41. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
»Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe tudi 
podpredsednika, ki nadomešča predsednika nadzornega 
odbora v primeru njegove odsotnosti.«

Ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.

9. člen
Spremeni se 2. odstavek 42. člena tako, da se glasi:
» Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti enega 
ali več nadzorov s področja:
- proračuna in zaključnega računa proračuna občine;
- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov javnih 
sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).«

10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati 8 dan po 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Določbe glede števila članov sveta in števila članov komisij 
in odborov pričnejo veljati z rednimi lokalnimi volitvami leta 
2018.

Številka: 032-0002/2015-6
Datum: 10.3.2015

                                                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 MOV, št. 
13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 
svoji 5. redni seji dne 9.3.2015 sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi Poslovnega načrta lokalne 

gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije za 

ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 

leto 2015

1. člen
Občinski svet potrdi Poslovnega načrta lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2015, ki ga je 
izdelalo podjetje PUP Saubermacher d.o.o..

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

Številka: 032-0002/2015-5
Datum: 10.3.2015

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

Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012, 109/2012, 76/2014), 17. člena Uredbe o 
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 
95/2007) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013)  je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na 5. seji dne 9.3.2015 sprejel  

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O NOVELACIJI PROGRAMA 
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 IN PODLAG ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB 
PAKI

1. člen
Besedilo 11. člena odloka se spremeni tako, da se doda 4. 
odstavek, ki se glasi: 
»(4) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri za tisto vrsto 
komunalne infrastrukture, na katero je možnost priključitve, v 
vsakem primeru pa se odmeri za ceste, javne odprte in zelene 
površine in površine za ravnanje z odpadki.«

2. člen
Besedilo 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Komunalni prispevek na območju občine Šmartno ob Paki 
se ne plača za:
- gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
- gradnjo neprofitnih stanovanj v delu, katerem je občina 
investitor ali soinvestitor,
- gradnjo neprofitnih stanovanj v delu, katerem so investitorji 
skladi, ki so v 100% državni lasti,
- gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z 
veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost, ki 
nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo.

(2) Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka za gradnjo 
gasilskih domov ter stavb splošnega družbenega pomena 
v lasti ali solasti občine se priznajo v višini 100% (stavbe za 
kulturo, muzeji, knjižnice, stavbe za vzgojo, izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno delo, stavbe za zdravstvo, športne 
dvorane, pokopališke stavbe, stavbe krajevnih skupnosti in 
podobno).

(3) Občina Šmartno ob Paki za vse nestanovanjske stavbe pod 
klasifikacijsko številko 12, industrijske gradbene komplekse 
(23), nestanovanjske kmetijske stavbe (1271) in druge 
gradbene inženirske objekte (24) določa 50% olajšavo pri 
plačilu komunalnega prispevka.

(4) Občinski svet lahko na pobudo župana občine Šmartno 
ob Paki odloča o dodatnih oprostitvah in olajšavah plačila 
komunalnega prispevka.

3. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
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4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji 
programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero 
komunalnega prispevka  za območje občine Šmartno ob Paki 
prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0002/2015-4 
Datum: 10.3.2015

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

Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalnih samoupravi ( Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.
US), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur.l. RS, št. 108/09-UPB13, 
8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 107/10)  in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10, 
1/11, 1/13) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 5. redni seji dne 
9.3.2015 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev 

in nagradah članov občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določanja 
plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in 
drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripadajo 
občinskim funkcionarjem, nadzornemu odboru in članom 
delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet Občine Šmartno ob 
Paki.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo 
nepoklicno. 
(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega 
sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega 
odbora ter drugih občinskih organov in komisij, pripadajo 
nagrade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji, 
ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. 

2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in 
podžupan.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno.

(3) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da 
bo svojo funkcijo opravljal    poklicno. O svoji odločitvi mora 
obvestiti občinski svet.

(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju 
z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo 
opravljal poklicno, o odločitvi pa obvesti občinski svet.

3. člen
(1) V skladu z  Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 
je funkcija župana občine Šmartno ob Paki, ki sodi v šesto 
skupino občin (župan VI) s številom prebivalcev od 2001 do 
5000, uvrščena v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek 
za delovno dobo ter dodatki v skladu z zakonom, če opravlja 
funkcijo poklicno.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada za 
nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače, ki bi jo dobil, če bi 
funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
(3) Sklep o plači župana izda Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.

4. člen
(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se 
oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 
in se po številu prebivalcev v občini (podžupan VI) lahko 
uvrsti od 34.–41. plačnega razreda. V okviru tega razpona 
plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega 
podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno opravljanje 
funkcije pripada dodatek na delovno dobo. 
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo 
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno 
dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob upoštevanju 
podžupanovih pooblastil. 
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ne pripada sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta ali na seji delovnega 
telesa občinskega sveta, ki pripada drugim članom občinskega 
sveta.
(4) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko 
podžupanu določi plačni razred občinski svet.

II. VIŠINA SEJNIN
5. člen

(1) Članom občinskega sveta pripada za udeležbo na seji 
občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta 
sejnina, oblikovana v odstotku vrednosti plačnega razreda, 
v katerega je uvrščena funkcija župana Občine Šmartno ob 
Paki.
(2) Članom občinskega sveta pripadajo za udeležbo na redni 
ali izredni seji občinskega sveta sejnine v višini 5% osnovne 
plače župana. 
(3) Za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, 
ki traja manj kot 2 uri, slavnostno ali žalno sejo, sejnina ne 
pripada. 
(4) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Mesečno 
izplačilo se opravi na podlagi evidence o prisotnosti članov 
občinskega sveta.

6. člen
(1) Letni znesek sejnin, vključno z sejninami za udeležbo na 
sejah delovnih teles, ki se izplačajo posameznemu upravičencu,  
po tem pravilniku ne sme presegati 7,5% letne plače župana.
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(2) Upravičenci iz 5. člena tega pravilnika imajo pravico, da 
se s podpisom posebne izjave odrečejo deloma ali v celoti, za 
celotno obdobje opravljanja funkcije, ali za določeno časovno 
obdobje izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa 
pravilnik.

III. NAGRADE
7. člen

(1) Članom delovnih teles se za opravljanje dela v odboru ali 
komisiji občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se 
izplača za udeležbo na seji delovnega telesa in sicer:
– za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v višini 
1,4 % osnovne plače župana; 
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v 
višini 1,00 % osnovne plače župana. 
Enaka nagrada pripada tudi članom delovnih teles občinskega 
sveta, ki niso člani občinskega sveta.
(2) Nagrade predsednika in članov stalnih odborov in komisij 
se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno 
obdobje in v skladu z evidenco prisotnosti, ki jo vodi občinska 
uprava.
(3) Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Za 
korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, žalno ali 
slavnostno sejo, nagrada ne pripada.

8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico 
do nagrade v obliki sejnine za opravljeno delo. Nagrade se 
izplačujejo v skladu z evidenco prisotnosti, ki jo vodi občinska 
uprava.
(2) Nagrada se določi v naslednji višini: 
• predsedniku nadzornega odbora v višini 2,5 % osnovne plače 
župana;
• članom nadzornega odbora v bruto višini 2,00 % osnovne 
plače župana
• sejnino predsedniku ali članu nadzornega odbora za udeležbo 
na seji občinskega sveta v 5% osnovne plače župana
(4) Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Za 
korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, žalno ali 
slavnostno sejo, nagrada ne pripada.
(5) Za opravljen izredni nadzor, ki za nadzorni odbor opravi na 
zahtevo občinskega sveta, se izplača nagrada v višini 7,5% 
županove plače. Celotni znesek,naveden v prejšnjem stavku, 
se porazdeli med člane, ki so opravljali izredni nadzor na 
podlagi evidence opravljenega dela in predloženega poročila o 
opravljenem izrednem nadzoru.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9.člen

(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzornega 
odbora ter člani delovnih teles   imajo pravico do povračil, 
nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo 
te pravice.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico do povračila 
stroškov prevoza na službeni poti, če gre za službeno pot 
po nalogu župana.  Stroški prevoza se povrnejo v skladu s 
predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
(3) Osebe iz prvega odstavka  imajo pravico do dnevnice 
za službeno pot, če gre za službeno pot po nalogu župana.  
Dnevnice se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za 
zaposlene v občinski upravi.
(4) Osebe iz prvega odstavka  imajo pravico do povračila 

stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, na 
katero so bili na podlagi naloga poslani s strani župana. Stroški 
prenočevanja se vrnejo na podlagi predloženega računa v 
skladu s predpisi.
(5) V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog 
podžupan ali tajnik občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA
10. člen

Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin 
ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, 
se zagotavljajo v proračunu Občine Šmartno ob Paki.

11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov ( Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
05/2011).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0002/2015-8
Datum: 10.3.2015
                                          

     župan občine Šmartno ob Paki
                                        Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 
13/10,20/11,1/2013 ) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 5. redni seji dne 
9.3.2015 sprejel 

 
SKLEP 

o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  
Občine Šmartno ob Paki za leto 2015 

 
1. člen 

S tem sklepom se dopolni letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  
Občine Šmartno ob Paki za leto 2015. V program za leto 2015 so vključene spodaj navedene 
nepremičnine. 
 

     2.  člen 
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

Za
p. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št Površ
ina 
(m2) 

Orientacijs
ka 
vrednost 
EUR 

Način  
pridobitve 

1 stavbno zemljišče  
( Koblanc Ivan) 

Rečica 
ob Paki 

del 234 3842 6639,00 Neposredna pogodba 

2 stavbno zemljišče 
(Tajnšek) 

Rečica 
ob Paki 

49/4, 
1/133, 
1/134 

66 
10 
7 

139,00 
21,00 
15,00 

Neposredna pogodba 
(menjava) 

3 kmetijsko zemljišče 
(Tajnšek) 

Rečica 
ob Paki 

1/135 56 43,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

4 stavbno zemljišče 
(Kopušar) 

Rečica 
ob Paki 

1/137 13 brezplačno Neposredna pogodba 

5 kmetijsko zemljišče 
(Mandelc) 

Rečica 
ob Paki 

1/140 119 91,00 Neposredna pogodba 
 

6 kmetijsko zemljišče 
(Semprimožnik) 

Veliki 
Vrh 

del 461 
del 463/1 

816 
8608 

627,00 
13.222,00 

Neposredna pogodba 
 

7 gozdno zemljišče 
(Kladnik) 

Gorenje del 160/2 1759 1.139,00 Neposredna pogodba 
(menjava) 

8 kmetijsko zemljišče 
(Kladnik) 

Gorenje del 187 
(novi p.št. 
187/2, 
187/3) 

4099 
 

2.363,00 Neposredna pogodba 
 

9 stavbno zemljišče 
(Juvan) 

Gorenje del 192/1 
(nova p.št. 
192/5) 

1088 
 

7.780,00 Neposredna pogodba 
 

10 kmetijsko in 
stavbno zemljišče 
(Juvan) 

Gorenje del 192/2 
(nova p. 
št. 192/5) 

985 809,00 Neposredna pogodba 
 

11 kmetijsko in 
stavbno zemljišče 
(Polak) 

Gorenje del 199/2 
(nova p.št. 
199/7) 

2114 
 

1.624,00 Neposredna pogodba 
 

12 kmetijsko zemljišče 
(Glojek) 

Gorenje 637/4 612 brezplačno Neposredna pogodba 
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B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Za
p. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št. Identifikacijs
ka oznaka-ID 
nepremičnine 

Površina 
 (m2) 

Delež 
občin
e 

Okvirna  
vrednost 
EUR 

Način  
prodaje 

1 stavbno 
zemljišče 
(Ocepek) 

Šmartno 
ob Paki  

del 
749/11 

26741976 326 100% 373,00 Neposredna 
pogodba 

2 delno 
stavbno, 
kmetijsko in 
gozdno 
zemljišče 
(Ocepek) 

Veliki 
Vrh 

del 
545/1 

26743043 329 100% 373,00 Neposredna 
pogodba 

3 stavbno 
zemljišče 
(Kladnik) 

Gorenje  del 
674/2 

1184698 934 100% 769,00 Neposredna 
pogodba 
(menjava) 

4 Stanovanje 
št. 1, 
Šmartno ob 
Paki 37 

Šmartno 
ob Paki 

74/3 5967273 39,14 100% 14.880,00 Zbiranje 
ponudb 

5 Stanovanje 
št. 2, 
Šmartno ob 
Paki 37 

Šmartno 
ob Paki 

74/3 5967274 85 100% 27.000,00 Zbiranje 
ponudb 

6 Stavbno 
zemljišče 
(Tajnšek) 

Rečica 
ob Paki 

951/17, 
951/19, 
951/21 

26631981 
26631975 
26631988 

78 
6 
64 

100% 60,00 
5,00 
49,00 

Neposredna  
pogodba 
(menjava) 

 
 
C. oddaja nepremičnega premoženja v najem 

Za
p. 
št. 

Objekt Kat.obč. Parc.št Površi
na 
(m2) 

predvidena 
mesečna 
najemnina 
EUR 

Način  
pridobitve 

1 Gostinski objekt na 
naslovu Šmartno ob 
Paki 69 

Šmartno 
ob Paki 

del 112/7 126,60 800,00  Neposredna 
pogodba 

 
 

3. člen 
Dopolnitev programa  letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem  
Občine Šmartno ob Paki za leto 2015 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-0002/2015-4 
Datum: 10.3.2015 
                                              
                                                                                   Župan Občine Šmartno ob Paki: 
                                                                                   Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r. 
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Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 
66/06,33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 29. člen Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 3. in 7. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32-93, 30-98, 127/06, RS 38-
10, RS 57/11) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 
št. 13/06, 13/10, 20/11, 1/13) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 5. 
redni seji dne  9.3.2015 sprejel

ODLOK
O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI 

ŠMARTNO OB PAKI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste na območju občine se gradijo in vzdržujejo na 
način in pod pogoji, ki jih določa področna zakonodaja in ta 
odlok. 

2. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
- občinske ceste na območju Občine Šmartno ob Paki in 
postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, gradnje, vzdrževanje ter varstvo občinskih cest in 
prometa na njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot gospodarske 
javne službe;
- širino varovalnih pasov
- graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na 
njih
- druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

3. člen
(smiselna uporaba predpisov)
Za vsa vprašanja v zvezi z občinskimi cestami, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom, se uporablja veljavna zakonodaja, ki 
ureja področje javnih cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
4. člen

(občinske ceste)
Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste, ki niso 
kategorizirane kot državne ceste.

5. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne 
poti in kolesarske poti.

6. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog 
župana.
(2) Predlog kategorizacije mora biti predhodno usklajen z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim 
v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

7. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih 
delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se 
določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo 
občinska uprava, župan, občinski svet in zainteresirane pravne 
osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo 
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

8. člen
(novogradnje ali rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim 
se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot občinska 
cesta.

9. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo ali če se cesta 
ne uporablja več.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenem 
prenosu med nekategorizirane ceste, odloči občinski svet, na 
predlog župana.

10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske 
ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet 
let, če se njen prenos opravi brezplačno ali v skladu s sprejetim 
sklepom za odkup zemljišč Komisije za izvedbo in nadzor 
premoženja. 
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih 
cest med občinske ceste, ki ga določajo veljavni predpisi o 
gozdovih. 
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med kategorizirane 
občinske ceste odloči občinski svet, na predlog župana. Njena 
kategorizacija se opravi po postopku, navedenem v 6. členu 
tega odloka.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen

(upravljavec občinskih cest)
(1) Z občinskimi cestami upravlja Občinska uprava Občine 
Šmartno ob Paki.
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12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovno–tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim letnim vzdrževanjem občinskih cest 
ter zimskim vzdrževanjem, skladno s potrjenim planom zimske 
službe;
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na 
podlagi javnega razpisa;
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje 
podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in 
vodenja združene evidence o javnih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave 
zbranih podatkov;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava 
predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali prometne 
ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa 
na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo 
občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in 
razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in 
uresničevanju teh programov;
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

13. člen
(financiranje gradnje in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine in z drugimi viri.

IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST
14. člen

(projektiranje občinskih cest)
(1) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča 
ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne 
površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za 
gradnjo objektov za vzdrževanje ceste  in za nadzor cestnega 
prometa.

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu 
s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na 
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču in objektu 
soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se 
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom 

in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za 
takšno izvedbo.

16. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinskih cest)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom 
lastninska pravica na zemljišču odvzame ali obremeni.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki 
so v lasti drugih oseb in niso v lasti občine ali pa javno dobro, se 
lahko lastninska pravica odvzame ali obremeni proti odškodnini 
ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, 
določenem z zakonom.

17. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni 
del zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste ali drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe 
občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti 
soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste 
krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor lahko zahteva povračilo stroškov prestavitve 
občinske ceste v obsegu, ko so nastali zaradi zahteve občinske 
uprave za boljše elemente nadomeščenega dela občinske 
ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

18. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in obveščanja o posegih 

v občinsko cesto )
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav, 
napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora projektna 
dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne 
infrastrukture.
(2) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste obvestiti upravljavce gospodarskih javnih infrastruktur 
najmanj 15 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela 
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(3) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka je odgovorna 
občinska uprava.
(4) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov 
gospodarske javne infrastrukture krije investitor oziroma 
upravljavec posameznih objektov.

19. člen
(gradnja cest)

(1) Gradnja in rekonstrukcija cest se izvaja na podlagi načrta 
razvojnih programov občine Šmartno ob Paki oziroma letnega 
plana vzdrževanja cest. Postopek gradnje in rekonstrukcije 
občinskih cest mora potekati skladno s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in posege v prostor. Izvajalec gradnje se izbere 
v skladu z zakonom, ki ureja področje javnega naročanja.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
20. člen

(odgovornost za stanje cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, 
da se ob upoštevanju gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki 
urejajo javne ceste in tega odloka, omogoča varno odvijanje 
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prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organizacijo vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest 
in izvajanje ostalih ukrepov tega odloka je odgovorna občinska 
uprava.

21. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna 
služba, ki obsega redno vzdrževanje cest in organiziranje 
njihove sanacije.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po 
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
(3) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo 
na podlagi javnega razpisa, v skladu s postopki in pogoji, ki so 
določeni z zakonom za oddajo javnih naročil.

22. člen
 (vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste skrbi občina.

23. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občina lahko zaradi zapore občinske ceste začasno 
preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, 
po kateri je možen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, 
se mora občina predhodno uskladiti z Direkcijo Republike 
Slovenije za ceste.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na 
nekategorizirano cesto, po kateri je možen javni promet, 
mora občina pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega 
pooblaščenega upravljavca. 

VI. UPORABA IN VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA 
NA NJIH

24. člen
(omejitve uporabe občinskih cest)

(1) Če je občinska cesta v takšnem stanju, 
- da promet po njej ni mogoč oziroma je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vozil škodoval tej cesti,
- če to terjajo drugi temeljni razlogi, ki se nanašajo na 
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne 
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb cest zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno)
lahko občinska uprava z odločbo začasno prepove ali omeji 
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem 
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali 
dimenzije vozil, dokler so takšni ukrepi vendar za dobo največ 
enega leta.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi 
iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka obvestiti policijo in 
pristojno inšpekcijsko službo ter sredstva javnega obveščanja 
najmanj 3 dni pred njihovo označitvijo, javnost pa na krajevno 
običajen način. 
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 

nesrečah. O navedenih ukrepih morata nemudoma obvestiti 
občino, policijo, inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih 
javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz 
razlogov, določenih v prvi alineji prvega odstavka tega člena, 
daljše od enega leta, določi župan s sklepom.

25. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Varovalni pas znaša:
- pri lokalnih cestah (LC) 8 m
- pri javnih poteh (JP) 5 m
- pri javni poti za kolesarje 2 m
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta.
(3) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so 
dovoljeni le s soglasjem občine.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbo ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej določenih s 15. 
členom tega odloka.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 
s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Šmartno ob Paki,v 
postopku priprave katerih je bilo že pridobljeno soglasje 
občine.

26. člen
(napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov)

(1) Kabelski vodi, kanalizacija, vodovodi in druge podobne 
naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in 
na način, določenimi s soglasjem občine.
(2) Občina lahko zahteva od upravljavca vodov, da jih preuredi 
oziroma prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja 
ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za 
zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve 
ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen, 
če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo 
oziroma postavitev.
(3) Občina lahko odkloni izdajo soglasja, če bi vodi in naprave 
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali 
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te 
ceste.

27. člen
(izvajanje del v območju občinske ceste)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, prekopavanje, 
spodkopavanje in druga dela na in ob občinskih cestah, ki bi 
lahko ovirala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje občine.
(2) V soglasju iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji 
in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če 
so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet, oziroma življenja in 
zdravje občanov in bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljalec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno 
nevarnost in o tem obvestiti občino, policijo, inšpektorja za 
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec 
mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto 
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v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolnoma zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

28. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, 
s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene 
snegolove. Z objektov ob občinski cesti so dolžni odstraniti 
ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

29. člen
(1) Omejitev uporabe zemljišča potrebnega za polje 
preglednosti in odškodnino,  uredita lastnik oziroma uporabnik 
zemljišča in občina.

30. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)

(1) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih 
cestah, izda upravni organ v 15 dneh po vložitvi popolne 
zahteve. V njem se določijo način in pogoji prevoza ter višina 
povračila za izredni prevoz. O izdanih dovoljenjih občinska 
uprava obvesti policijo in izvajalca vzdrževanja. 
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne 
prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah, zaradi 
obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega 
avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar 
le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa. 
Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza z 
občinsko upravo uskladiti potek izrednega prevoza in o tem 
obvestiti policijo.

31. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki 
na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s 
soglasjem občinske uprave. S soglasjem na podlagi predpisa, 
ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični 
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova 
opremljenost s prometno signalizacijo. 
(2) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če 
ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost 
ceste in varnost prometa na njej. 
(3) K vlogi za izdajo soglasja mora biti priložena idejna zasnova, 
idejni projekt ali projekt, ki je obdelan v skladu z zakonom o 
graditvi objektov. 
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in 
naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti v projektni 
dokumentaciji za te gradnje. 
(5) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko 
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, 
krije njegov investitor. 
(6) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega 
obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku 
ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev 

ali ni vzdrževan, občinska uprava samostojno ali na predlog 
vzdrževalca ali na predlog občinskega inšpektorja samostojno 
z upravno odločbo odredi njegovo prometno tehnično 
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve 
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
(7) Občinska uprava ali občinski inšpektor lahko z odločbo 
ukine priključek na občinsko cesto v primeru, da se ne 
izvede prilagoditev priključka v skladu z odločbo iz prejšnjega 
odstavka. (8) Upravni organ lahko z odločbo ukine ali spremeni 
prometno ureditev na priključku na občinsko cesto, če se 
priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za 
varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali 
to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. 
Stroške nadomestnega priključka krije občina.

32. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na 
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka dovoljenje 
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno 
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih vzdrževalnih oziroma 
obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste 
urejena v pogodbi o oddaji teh del. 
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi 
za športne in druge prireditve na njej. 
(4) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda 
občinska uprava. Dovoljenju mora biti priložena, od občinske 
uprave potrjena situacijska skica začasne prometne ureditve v 
času delne ali popolne zapore občinske ceste. 
(5) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja 
vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 
tega člena ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec 
teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja 
obvestiti izvajalca javne službe, policijo in pristojni organ 
medobčinskega inšpektorata. Obvestilu mora biti priložena od 
občinske uprave potrjena situacijska skica začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste. O 
izvajanju vzdrževalnih del na določenem cestnem odseku, ki 
bi lahko vplivala na njihovo varnost, občinska uprava obvesti 
javnost na krajevno običajen način. 
(6) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
10 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter situacijsko skico ali prometno 
tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času 
delne ali popolne zapore ceste. Občinska uprava lahko 
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga 
med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih 
prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste. Določba se smiselno uporablja tudi za 
športne in kulturne prireditve.
(7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi le te, krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore 
ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter 
javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj 3 dni pred 
zaporo ceste.
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33. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih 

cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne 
signalizacije na občinskih cestah odloča občinska uprava z 
odločbo.
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga 
obvestilna signalizacija, samo v skladu s predpisi o prometni 
signalizaciji. O postavitvi turistične in druge obvestilne 
signalizacije odloča občinska uprava z odločbo, ki ima pravico 
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno 
vzdrževanje in odstranitev. 

34. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v 
območju varovalnega pasu občinskih cest je dovoljeno le s 
soglasjem občine.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinski 
cesti v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, 
preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, 
predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

35. člen
(pritožbeni organ)

(1) Zoper soglasja, dovoljenja in odločbe, ki jih po določbah 
tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na 
župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
36. člen

(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je 
pristojen občinski inšpektor, v skladu s pooblastili, ki jih dajejo 
zakoni in predpisi o cestah in inšpekcijskem nadzoru. 
(2) Globe za sankcioniranje kršitev določb predpisov o cestah 
so navedene v zakonu, ki ureja področje javnih cest.

VIII. KONČNE DOLOČBE
37. člen

(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
10/1999)

38. člen
(začetek veljavnosti odloka)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0002/2015-3
Datum: 10.3.2015

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 13/06, 13/10, 20/11,1/13) je Občinski svet Občine Šmartno ob 
Paki na svoji 5. redni seji, dne 9.3.2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika v Svet zavoda 

Zdravstveni dom Velenje

1. člen
V Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje se kot predstavnik 
Občine Šmartno ob Paki imenuje:
- Leopold Rezar 

2. člen
Mandat člana Sveta zavoda traja štiri leta in prične veljati z 
13.4.2015.

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

Številka: 032-0002/2015-7
Datum: 10.3.2015

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