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Na podlagi 43. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 
in 26/05) izdajam

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Mestni občini Maribor

1. člen
Predmet tega akta so spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Me-
stni občini Maribor (MUV, št. 31/06), potrebne zaradi ureditve 
dodeljevanja namenskih varstvenih in osebnih pomoči iz sred-
stev, pridobljenih s strani donatorjev v akciji Darujmo s srcem.

2. člen
Spremeni se naziv pravilnika in glasi: Pravilnik o dodelitvi 

proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorskih 
sredstev, pridobljenih v akciji »Darujmo s srcem« v Mestni ob-
čini Maribor.

3. člen
Besedilo 1. člena pravilnika se spremeni in glasi:
»Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sred-

stev, zagotovljenih na proračunski postavkah Pokroviteljstva, in 
sredstev, zbranih na proračunski postavki Darujmo s srcem, v Ka-
binetu župana Mestne občine Maribor.«
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Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 
in 26/2005), je Mestni svet Mestne občine Maribor, na 22. redni 
seji, dne 24. novembra 2008 sprejel 

O D L O K 
o dopolnitvi Odloka 

 o ustanovitvi javnega podjetja  
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s 

stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/1997, 13/1998 in 13/2001) se v 
5. členu doda nov, tretji odstavek, ki glasi: 

»Skrajšana firma je: JP GSZ d.o.o.«

2. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.
 

 Župan 
Številka: 465-02 /731821-PH Mestne občine Maribor
Datum: 24. november 2008 Franc Kangler, s. r.

549. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 
v mestni občini Maribor 961

550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v Mestni občini Maribor 961

551. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine 
Muta za leto 2008 962

552. Sklep o začasnem financiranju občine Muta v 
obdobju januar – marec 2009 964

553. Sklep o začasnem financiranju javne porabe ob-
čine Pesnica za leto 2009 965

554. Odlok o drugem rebalansu proračuna občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah za leto 2008 966

555. Odlok o plakatiranju v občini Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah 967

556. Odlok o občinskih cestah v občini Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah 968

557. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 978

558. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Šentilj za leto 2009 980
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času, vsekakor pa v roku, ki ga upoštevajoč stanje sredstev na 
proračunski postavki pogojuje predvsem stanje, v katerem je po-
moči potreben upravičenec oziroma skupina upravičencev.« 

9. člen
Besedilo 8. člena pravilnika se spremeni in glasi:
»Vloge za pokroviteljstva se mesečno obravnavajo do porabe 

1/12 (ene dvanajstine) celoletnih sredstev na proračunski postav-
ki Pokroviteljstva razen v primeru, ko komisija oceni, da je v do-
ločenem mesecu dodeljenih manj kot za 1/12 sredstev in se lahko 
v prihodnjem obdobju dodeli temu primerno več sredstev. Letno 
se vloge obravnavajo do porabe vseh sredstev na tej proračunski 
postavki. 

Vloge za dodelitev sredstev iz proračunske postavke Daruj-
mo s srcem se obravnavajo v odvisnosti od prilivov donatorskih 
sredstev na to proračunsko postavko in upoštevajoč dejstvo, da so 
pred zimo in v zimskih mesecih potrebe po pomočeh večje.«

10. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 41401-0003/2005 0100 01 Župan
Datum: Franc Kangler, s. r.

4. člen
V 2. členu pravilnika se za prvim vstavi nov drugi odstavek, 

ki glasi:
»Mestna občina Maribor program pomoči za fizične ali prav-

ne osebe iz naslova akcije Darujmo s srcem realizira v obsegu na-
menskih sredstev, ki jih prejme v proračun s strani donatorjev.«

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in 
peti odstavek.

V novem četrtem odstavku 2. člena pravilnika se v zadnji ali-
nei pred piko doda besedilo: »in posameznike«.

5. člen
V 3. členu pravilnika se za sedmo alineo doda nov odstavek, 

ki glasi:
»Višino sredstev iz proračunske postavke Darujmo s srcem 

predlaga komisija na osnovi ocene potreb prosilca in obsega raz-
položljivih sredstev na proračunski postavki«. 

6. člen
V 5. členu pravilnika se na koncu zadnjega odstavka pred 

piko doda besedilo: »za proračunsko postavko Pokroviteljstva ter 
neomejeno za proračunsko postavko Darujmo s srcem. «

7. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se v celoti spremeni in glasi:
»Popolne vloge za pridobitev sredstev iz proračunske postav-

ke Pokroviteljstva obravnava Komisija za dodeljevanje proračun-
skih sredstev za namen pokroviteljstva v Mestni občini Maribor 
(v nadaljevanju: komisija za pokroviteljstva), ki jo sestavljajo 
predsednik in dva člana ter jo za obdobje svojega mandata ime-
nuje župan. 

Popolne vloge za pridobitev pomoči iz proračunske postavke 
Darujmo s srcem obravnava Komisija za dodeljevanje donatorskih 
sredstev iz proračunske postavke Darujmo s srcem (v nadaljeva-
nju: komisija za dodeljevanje donatorskih sredstev), ki jo sesta-
vljajo predsednik in pet članov ter jo za obdobje svojega mandata 
imenuje župan. 

8. člen
V besedilu prvega in drugega odstavka 7. člena pravilnika se 

za besedo »komisija« dodata besedi: »za pokroviteljstva«.
Za 7. členom pravilnika se doda nov 7.a člen, ki glasi:

» 7.a člen
Komisija za dodeljevanje donatorskih sredstev se praviloma 

sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče popol-
ne vloge. Komisija pri oblikovanju predloga rešitve vlog upošteva 
specifična stanja posameznika, družine ali skupine prebivalcev, 
ki terjajo občasno dodatno pomoč, kot so na primer telesne ali 
duševne omejitve in bolezni, slab socialni položaj, brezposelnost, 
nesreča, požar, poplava, pomoč pri nabavi šolskih potrebščin, 
ozimnice, kurjave, iz morebitnega preostanka tekočih sredstev pa 
lahko ob koncu leta predlaga tudi obdarovanje posebej ogroženih 
občanov ali skupin občanov.

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči župan s skle-
pom. Odločitev župana je dokončna. Sredstva se nakažejo na 
transakcijski račun upravičenca praviloma v najkrajšem možnem 

551

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 
(Ur. list RS, št. 94/07, 76/08), Zakona o javnih financah (Ur.list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 15. člena Statuta 
občine Muta – UPB1 ( MUV, št. 29/07) ter Odloka o proračunu 
Občine Muta za leto 2008 (MUV, št. 4/08 z dne 29.02.08) je Ob-
činski svet Občine Muta na svoji 17. redni seji, dne 3. decembra 
2008 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Muta za leto 2008

1. člen
Drugi odstavek 2. člena odloka o proračunu Občine Muta za l. 

2008 (MUV, št. 04/08) se spremeni tako, da se glasi :
Proračun Občine Muta za leto 2008 se določa v naslednjih 

zneskih:
v EUR

A.  BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.351.762,69
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.934.144,58
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  432 INV.TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 16.023,53

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 29.229,66
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 547,03

 75 PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP.DEL. 547,03

  750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 547,03

  751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN NALOŽB

  752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

  440 DANA POSOJILA 
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN NALOŽB
  442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 547,03

C.  RAČUN FINANCIRANJA (500)
VII. ZADOLŽEVANJE
 50 ZADOLŽEVANJE
  500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 10.654,00
 55 ODPLAČILA DOLGA 10.654,00
  550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 10.654,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII) 19.122,69
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) -10.654,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI+VII-VIII-IX = - III) -29.229,66
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12.PRETEKLEGA LETA 250.186,82
9009 Splošni sklad za drugo

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev po de-
javnostih je razviden v splošnem in posebnem delu proračuna, ki sta 
prilogi k temu odloku.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem urad-

nem vestniku.

Številka: 00702-11/2008 Župan
Datum: 3. december 2008 Boris Kralj, s. r.

 70 DAVČNI PRIHODKI 1.945.375,36
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 1.782.341,00
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 90.851,27
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 72.183,09
  706 DRUGI DAVKI 0,00
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 988.768,60
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 387.887,46
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.738,52
  712 DENARNE KAZNI 740,14
  713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 417,31
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 597.985,17
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 63.228,82
  720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 31.818,90
  722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPRED.OS 31.409,92
 73 PREJETE DONACIJE 9.330,01
  730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV 9.330,01
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 345.059,90
  740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFIN.
INSTITUCIJ 345.059,90

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.322.533,03
 40 TEKOČI ODHODKI 551.535,37
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 135.067,75
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 21.977,43
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 353.359,63
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 7.354,51
  409 REZERVE 33.776,05
 41 TEKOČI TRANSFERI 1.270.739,25
  410 SUBVENCIJE 55.869,00
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 322.380,20
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZ.IN USTANOVAM 113.484,11
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 779.005,94
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.447.508,52
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.447.508,52
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 52.749,89
  431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN 

FIZ.OSEBAM 36.726,36
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  713  Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 888,00

  714  Drugi nedavčni prihodki 34.003,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI 38.743,00
  720  Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 26.243,00
  721  Prihodki od prodaje zalog
  722  Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 12.500,00

 73  PREJETE DONACIJE
  730  Prejete donacije iz domačih virov
  731  Prejete donacije iz tujine
 74  TRANSFERNI PRIHODKI 95.393,00
  740  Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 95.393,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 762.034,00
 40  TEKOČI ODHODKI 153.116,00
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 31.641,00
  401  Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 5.049,00
  402  Izdatki za blago in storitve 104.341,00
  403  Plačila domačih obresti 929,00
  409  Rezerve 11.156,00
 41  TEKOČI TRANSFERI 338.515,00
  410  Subvencije 26.546,00
  411  Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 75.810,00
  412  Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 13.512,00
  413  Drugi tekoči domači transferi 222.647,00
  414  Tekoči transferi v tujino
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 263.339,00
  420  Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 263.339,00
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.064,00
  430  Investicijski transferi
  431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 6.217,00

  432  Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 847,00

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 793,00
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750  Prejeta vračila danih posojil
  751  Prodaja kapitalskih deležev
  752  Kupnine iz naslova privatizacije
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 
30.člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07-UPB1) je Župan 
Občine Muta dne 10. decembra 2008 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju občine Muta 

v obdobju januar – marec 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Obči-

ne Muta(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financi-
ranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o prora-
čunu Občine Muta za leto 2008 (MUV, št. 04/08; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

 3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v EUR 
Proračun 

jan-marec 
 2009 

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 762.827,00
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 628.691,00
 70  DAVČNI PRIHODKI 483.585,00
  700  Davki na dohodek in dobiček 445.585,00
  703  Davki na premoženje 13.733,00
  704  Domači davki na blago in storitve 24.031,00
  706  Drugi davki
 71  NEDAVČNI PRIHODKI 145.342,00
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 109.101,00
  711  Takse in pristojbine 1.350,00
  712  Denarne kazni
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nja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finanč-
nega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega 
načrta, določenega v posebnem delu proračuna. 

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do 

višine 6.722,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v 
tekočem proračunskem letu. 

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.

Številka: 00704-0065/2008-1 Župan Občine Muta
Datum: 10. december 2008  Boris Kralj, s. r.

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

  440  Dana posojila
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije
  443  Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE
  500  Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 1.793,00
 55  ODPLAČILA DOLGA 1.793,00
  550  Odplačila domačega dolga 1.793,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.000,00

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.793,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -793,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 
12. PRETEKLEGA LETA 1.000,00

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

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 

proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu ter 
se objavijo na spletni strani občine. 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega 

financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-

niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financira-
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Na podlagi 104. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, štev. 
6/99 in 4/01), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/08) je župan Občine Pesnica, 
dne 5. decembra 2008 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe občine Pesnica  

za leto 2009

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Pesnica za leto 2008 (MUV, 

štev. 11/2008) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih 
nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja Občina Pesnica.

2. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2009 

se financirajo javne naloge na podlagi proračuna Občine Pesnica 
za leto 2008.

3. člen
Sredstva v obdobju začasnega financiranja občine se smejo 

uporabiti v skladu z 32. členom Zakona o javnih financah (Ur. list 
RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO in 109/08).
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 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 292.090
  720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 64.000
  721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG  0
  722 PRIHODKI OD 

PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 228.090

 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
  730 PREJETE DONACIJE IZ 

DOMAČIH VIROV  0
  731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 862.214
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 

DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 845.214

  741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 17.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.438.583
 40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 552.977
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 77.420
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 12.240
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 437.347
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 19.470
  409 SREDSTVA, IZLOČENA V 

REZERVE 6.500
 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 859.313
  410 SUBVENCIJE 32.611
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 604.092
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 43.287
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 179.323
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.963.405
  420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.963.405
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 62.888
  430 INVESTICIJSKI TRANSFER  0
  431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 42.380
  432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 20.508

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

 (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) -815.339
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2008-ZSPDPO) in 16. člena Statuta Ob-
čine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV 1/2007, 33/2007), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni seji, z 
dne 4. decembra 2008, sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna občine Sveti Jurij  

v Slovenskih goricah za leto 2008

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 

2008 (MUV št. 36/2007, MUV št. 17/2008) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:
Konto Skupina/podskupina kontov v EUR 
A.  BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.623.243
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.468.939
 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.316.275
  700 DAVKI NA DOHODEK IN 

DOBIČEK 1.193.105
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE 62.826
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 

STORITVE 60.344
  706 DRUGI DAVKI  0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 152.664
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 18.839
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE 900
  712 DENARNE KAZNI 1.900
  713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 42.000
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 89.025

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.

Številka: 40302-8/2008-DH  Župan
Datum: 5. december 2008 Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s. r. 
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Na podlagi 5. točke 1. odstavka 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Ur. l. RS št. 39/2006- UPB1, 70/2008) 6. točke 17. člena 
Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB4, 17/08) in 16. 
člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 
in 33/2007), je Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 15. redni seji, dne 4. decembra 2008, sprejel

O D L O K
o plakatiranju v občini Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
S tem odlokom se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ureja:

- postavljanje in vzdrževanje stalnih in prenosnih objektov in 
naprav za plakatiranje in reklamiranje na javnih površinah (v 
nadaljevanju: plakatna mesta) ter

- lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, 
transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakatira-
nje)
Določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah. 

2. člen
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je dovoljeno pla-

katiranje na javnih površinah na obstoječih plakatnih mestih, ki 
so v lasti občine. 

Nova plakata mesta lahko Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
postavi na javnih površinah, na lokacijah, ki jih sama določi, 
preko pooblaščenega vzdrževalca javne snage in čistoče javnih 
površin.

Pooblaščeni vzdrževalec javne snage in čistoče na javnih po-
vršinah je dolžan skrbeti za primerno urejenost in redno vzdrže-
vanje plakatnih mest, ki jih mora dva krat letno v celoti počistiti 
in odstraniti vse vrste reklam in plakatov.

3. člen
Plakatna mesta je dovoljeno postaviti, vgraditi ali pritrditi tudi 

na zasebnih površinah na podlagi dovoljenja lastnika zemljišča.
Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in 

prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza oko-
lja.

Pravila plakatiranja na teh plakatnih mestih določajo lastniki 
sami.

4. člen
Med plakatna mesta ne sodijo napisi o poslovni dejavnosti, 

prometna signalizacija ali drugi simboli postavljeni na javnih ce-
stah ali objektih, ki označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, 
šole in podobno in so opredeljeni z veljavnimi predpisi in ne re-
klamirajo proizvodov ali storitev.

5. člen
Plakatiranje je dovoljeno samo na plakatnih mestih iz 1. od-

stavka 2. člena tega odloka. 
Izven mest iz prejšnjega odstavka je plakatiranje prepovedano.

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

  750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL  0

  751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  0

  752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE  0

 44 V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

  440 DANA POSOJILA  0
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV  0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽE 
(IV. - V.) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
 PRIHODKI MINUS ODHODKI TER 

SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL  
(I. + IV.) - (II. + V.) -815.339

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 600.000
  500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 600.000
 55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
  550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 600.000
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) -215.339

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB 
KONCU PRETEKLEGA LETA 215.339
-  OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 

IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA  0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračun-
skih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt ra-
zvojnih programov.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 410-36/2008  Župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Datum: 4. december 2008 Peter Škrlec, s. r.
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Če na kraju samem ni možno ugotoviti osebe, ki je namestila 
plakate in oglase, je za izvedbo plakatiranja odgovorna pravna 
oseba, samostojen podjetnik posameznik ali organizator priredi-
tve, za katerega je bilo plakatiranje izvedeno.

Plakate in reklamne oglase, ki so nalepljeni in nameščeni v 
nasprotju s tem členom, odstrani pooblaščeni izvajalec rednega 
vzdrževanja javne snage in čistoče na javnih površinah, na stro-
ške izvajalca plakatiranja iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi spo-

ročili v času volilne kampanje za volitve poslancev državnega 
zbora, predsednika republike in članov občinskega sveta ter žu-
pana zagotavlja Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, potrebno število 
plakatnih mest. 

Način in pogoje njihove uporabe določi z javno objavo župan 
v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja občinska 

inšpekcija.

8. člen
Z globo v znesku 400,00 € se kaznuje pravno osebo ali samo-

stojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če plakatira izven dovoljenega plakatnega 
mesta (2. odstavek 5. člena).

Z globo v znesku 200,00 € se kaznuje odgovorno osebo prav-
ne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posame-
znika ali fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

9. člen
Z dnem sprejema tega odloka na območju Občine Sv. Jurij v 

Slov. goricah preneha veljati Odlok o postavljanju in upravljanju 
objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in 
ravnanju z reklamami in plakati na območju Občine Lenart. 

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

 Župan 
Številka: 007-9/2008 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 4. december 2008 Peter Škrlec, s. r.
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Na podlagi 1. odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Ura-
dni list RS, št. 33/06 in 45/08), 17. čl. Zakona o prekrških (Ur. l. 
RS, št. 33/06-UPB1, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV, št. 01/07 in 33/07), je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na 15. redni seji, dne 4. decembra 2008, 
sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v občini Sv. Jurij v Slov. goricah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki 
urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (v 

nadaljevanju občina) in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in 

prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne go-

spodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioni-

ranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste so prometne površine splošnega pomena za 
cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost 
prometa na njih. 

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

4. člen
(kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti 
in javne poti za kolesarje.

Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim siste-
mom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo 
v dve podkategoriji: zbirne krajevne ceste in krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno 

strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po 
postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo jav-
nih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih 
delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se 
določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
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Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga ob-
činska uprava, občinski svet ali župan občine. Predlogi morajo 
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odlo-
či občinski svet občine.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slove-
nije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, 
določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat 
letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim 
se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana ce-
sta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova 
cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkiri-
šča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se 
agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska 
cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu pri-
merne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak 
prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste. 

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega 
dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Ob-
činski svet občine.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, 
lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te ceste predla-
ga občini njen prenos med občinske ceste. 

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, 
če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se 
za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je vpisana v 
zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest 
med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči 
Občinski svet občine, njena kategorizacija pa se opravi po po-
stopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen 
(določitev mej javne ceste)

Meje javne ceste se določi s postopkom ureditve mej, obnove 
mej ali s postopkom spreminjanja mej.

Določitev mej javne ceste in evidentiranje ugotovljenih spre-
memb v zemljiškem katastru se začne na zahtevo lastnika ali 
upravljavca javne ceste.

Meje javne ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, na-
črta gradbene parcele ali po zunanjem robu cestnega sveta.

Stranke v postopku določitve meje javne ceste so lastnik ali 
upravljavec javne ceste, lastnik parcele, iz katere se odmeri par-
cela javne ceste in lastniki parcel, na katere neposredno meji par-
cela javne ceste.

Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, dr-
žavne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00, 37/02 
– odločba US, 87/02 in 44/03 – odločba US), se pri določitvi mej 
javne ceste po tem zakonu določijo in s trajnimi mejniki zameji-
čijo samo horizontalni lomi meje javne ceste.

Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej javne ceste upošte-
vajo po veljavnih podatkih zemljiškega katastra.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah, upravlja Občina Sv. Jurij v Slov. goricah oz. 
Režijski obrat, v kolikor je ustanovljen. 

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se naj-
manj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge in vzdrže-
vanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter 
letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet 
občine.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se 
določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem 
koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določe-
nim za občinski proračun in je njegov sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del 
sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih 
cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč 
ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic 
elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih 
odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah 
ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni občinski 
inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in 
obnavljanja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne na-
loge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja 
pristojen občinski upravni organ za ceste. 

Te obsegajo zlasti: 
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrže-

vanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občin-

skih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi 
javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest (če je tak postopek potreben glede na rešitev iz 
25. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavlja-

nje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine 
in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave 
zbranih podatkov;
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– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava 
predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prome-
tne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa 
na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in 
izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z 
izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določena 
s 24. členom tega odloka);

– 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 ter programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagota-
vljajo v proračunu občine.

Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike Slove-
nije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske ceste in 
objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega 
naravnega bogastva, in določi prometno ureditev in nivo njenega 
vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z 
zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

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.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpi-
sanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda 
kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi 
pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem ob-
činske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu 
s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s 
stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njiho-
ve graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo ob-
činske 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 površi-
ne, površine za opravljanja spremljajočih dejavnosti, za gradnjo 
objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja 
njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v 
prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridoblje-
na pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekon-
strukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekon-
strukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom in zahtevo 
investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini 
odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investi-
torjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnje 
teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, 
lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih 
nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali dru-
ge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko 
prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od inve-
stitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih ne-
premičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine 
kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri 
sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste do-
loči gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen občinski 
upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevo-
znikov.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in 

upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki pose-

gajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, 
kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu 
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri 
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževa-
nja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obre-
žnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del 
vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradi-
tve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste 
zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam 
predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije inve-
stitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev 
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zara-
di zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za 
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elemen-
tov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvi-
deva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in nape-
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prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne 
ceste in določbe 31. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje 
prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena tega 
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukre-
pov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je odgovoren pristo-
jen občinski upravni organ za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna 
služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje nji-
hovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo kon-
cesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske 
javne službe.

Način izvajanja javne službe se lahko določi tudi v vseh osta-
lih oblikah, ki so določene v Odloku o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotovi-
ti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi 
s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja pristojen občin-
ski upravni organ za ceste. Obnovitvena dela na občinskih javnih 
cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
naročanje.

Takšna obnovitvena dela štejejo za vzdrževalna dela v javno 
korist v skladu s predpisi o graditvi objektov.

Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinskih 
cestah opravi komisija, ki jo imenuje župan.

Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija predla-
ga županu izdajo odločbe, s katero odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, 
cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni organ za 
ceste.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nad-

vozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po 
katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi cestami, je pri-
stojen občinski upravni organ za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore 

občinske ceste preusmeri promet na državno cesto ali nekategori-
zirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bi-
stveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora pristojni 

ljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumenta-
cija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren 
pristojen občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, 
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor 
oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o gradnji ali 
rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upra-
vljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 
60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z grad-
njo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati investitor-
ju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka 
na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziro-
ma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar 
nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v 
občinski cesti.

24. člen
(graditev občinskih cest)

Občinske cest se gradijo na podlagi sprejetega proračuna ob-
čine. Postopek graditve ceste in objektov na njej mora potekati 
po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. Iz-
vajalec gradnje se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo 
predpisi za oddajo javnih naročil. 

Novozgrajena občinska cesta postne javno dobro v lasti občine. 
Uvrstitev novozgrajene ceste v občinske ceste in kategoriza-

cija se opravi po določbah drugega poglavja tega odloka. 

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi konce-
sijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objektov na 
njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev koncesije 
predpiše Občinski svet občine.

Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objektov 
na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali fizična oseba za 
določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, se v tej pogodbi 
uredita tudi vzdrževanje te ceste in izvajanje ukrepov za varstvo 
ceste in prometa na njej.

Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih cestah 
in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanje ukrepov 
za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi za osebo 
iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju občinske ceste 
in objektov na njej, če to ni s predpisi o javnih cestah, s tem odlo-
kom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, 
da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v 
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32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občin-
ski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah 
varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje 
kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu ob-
činske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega 
upravnega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prej-
šnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu 
niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na 
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varova-
nja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske 
ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred 
vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega od-
loka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je 
na vsako stran občinske ceste širok:
–  pri lokalni cesti 8 m,
–  pri javni poti 6 m,
–  pri javni poti za kolesarje 3 m.

Določbe tega člena se uporabljajo za območja, urejena s pro-
storskimi izvedbenimi akti občine.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapeto-
stni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, 
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni obči-
na, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občin-
ske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, 
določenimi s soglasjem pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste. 

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od 
upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali 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 
upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za nji-
hovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni iz-
dajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in napra-
ve ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali 
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te 
ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski ce-
sti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega 
upravnega organa za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se do-
ločijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so 
s poškodbami naprav in napeljav vgrajenih v občinsko cesto, ne-
posredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje ob-
čanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec 
naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in 

občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen 
občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje la-
stnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je 
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za pre-
vzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj 
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA 
 NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posa-

meznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno pro-

padanje te ceste ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zava-

rovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne raz-
mere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, burje, 
nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali 
omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali nje-
nem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev 
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste 
mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge aline-
je prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektor-
ja za ceste najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega 
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno 
signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega od-
stavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. 
O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski 
inšpektor za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. 
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob na-
ravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pri-
stojen občinski upravni organ za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, 
določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se 
določi v skladu z določbo 49. člena tega odloka.

Občinski upravni organ za ceste lahko na posameznih ob-
činskih cestah, ki potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno 
s katerimi potekajo občinske ceste enakih ali boljših prometno 
tehničnih lastnosti, določi prepovedi in omejitve prometa tovor-
nih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t, razen za 
prevoze teh vozil v lokalnem prometu, če je to potrebno zaradi 
povečanja pretočnosti prometa ali varstva pred hrupom in drugi-
mi emisijami prometa

Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti 
izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne 
službe.



ŠT. 30 – 18. 12. 2008 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 973

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v 
skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, in po-
vršine, ki jih za te namene pristojni občinski upravni organ za ce-
ste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda 
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opra-
vljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površine 
iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše žu-
pan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opra-
vljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je 
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov 
do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali 
rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega 
organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogo-
ji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s 
prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in 
naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v loka-
cijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko ce-
sto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije 
njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni 
promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v obmo-
čju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora 
sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste zaradi ugo-
tovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, dolo-
čenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa 
ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji 
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojen ob-
činski upravni organ za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo 
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve pri-
ključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev 
priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka 
ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz so-
glasja iz 39. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen 
v skladu z odločbo iz 40. člena tega odloka. 

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije inve-
stitor priključka ali njegov pravni naslednik.

o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec 
naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, 
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končnih delih obvestiti iz-
vajalca rednega vzdrževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto 
delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet 
posameznih vrst vozil, mora upravljavec in napeljav, vgrajenih v 
občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj 
obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in opra-
vljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske 
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto 
ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se 
določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati dovoljenih osnih obremenitev, sku-
pne mase ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s pred-
pisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino 
in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi 
prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah 
s predpisom dovoljenih dimenzij, mase ali osnih obremenitev, 
vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je 
odrejena na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določi-
jo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. 
Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih ce-
stah, izda pristojen občinski upravni organ za ceste v petnajstih 
dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obve-
sti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih in občin-
skih cestah, izda Direkcija za ceste, ki v roku iz prejšnjega od-
stavka obvesti občino. V tem primeru občini pripada sorazmerni 
delež povračila za izredni prevoz po občinskih cestah.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne pre-
voze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevoznosti 
občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in dru-
gih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih po-
treb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s 
pristojnim občinskim upravnim organom za ceste uskladiti potek 
izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in di-
menzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega 
vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa. Izvajalec 
prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti ško-
do na občinski cesti, če jo je povzročil.
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ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali 
karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, 
ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.

Prepovedano je predvsem:
  1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
  2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
  3. ovirati odtekanje vode s ceste;
  4. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obce-

stnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti 
napajališča za živali;

  5. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da 
lahko poškodujejo cesto;

  6. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive 
snovi;

  7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
  8. postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče 

in druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate in 
druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno) ali 
jih metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti 
sipek material, nanašati blato ali kako drugače onesnaževati 
cesto;

  9. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, 
opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo 
cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost 
prometa;

10. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m 
od ceste vzporedno z njo;

11. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko 
orodje in stroje;

12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge sve-
tlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa;

13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot 

tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele to-
vora;

15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali 
predmete;

16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
17. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja 

ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
18. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spremi-

njati prometno signalizacijo.
Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan takoj 

odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki 
bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati 
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nevarno 
mesto na cesti zavarovati s prometno signalizacijo. Vse stroške 
odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali za-
varovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati povzro-
čitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, 
gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinskih cest.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s 
takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih ce-
stah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki 
ne poškodujejo vozišča.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu 
upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž ob-
činske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega 
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi pla-
zovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi 
o gozdovih. 

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali 
urejajo hudournike, morajo sodelovati s pristojnim občinskim 
upravnim organom za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, 
da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del stroškov za 
pogozditev goljav ter za ureditev hudournika glede na pomen, ki 
ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob 
njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste. 

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti za-
varovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdr-
ževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljalec žič-
niške naprave.

44. člen
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v ta-
kšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost 
telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investi-
tor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa 
za ceste.

45. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske 

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki 

bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma podzemnih 
voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške 
vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti 
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka 
dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali 

njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemlji-
šču ali objektih ob cesti ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo 
poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati ali 
zmanjševati varnost prometa na cesti. Vse stroške zavarovanja in 
odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.

Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali 
njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi 
utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati 
varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih 
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Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za 
izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste 
in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 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 prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovolje-
nja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, 
zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s kole-
darjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med 
povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občin-
ske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne 
in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne 
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti po-
licijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni 
pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto v rav-
nini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin 
(pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih 
poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli 
drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje pregled-
nosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pregledno-
sti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista odstra-
niti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti 
zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Ome-
jitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma 
uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ za ceste 
v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma 
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odško-
dnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v so-
glasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 32. 
člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa upravni 
občinski organ pristojen za ceste, razen v primerih iz 31. člena 
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, do-
polnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali ome-
jitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o 
varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, 
minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za 
okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opo-
zarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno zname-
nitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in podobno 
(turistična in druga obvestila signalizacija), samo v skladu s pred-
pisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne 
ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne si-
gnalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega 

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti prost 
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s 
tem ne povzroča škoda.

Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z 
zakonom dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega 
vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih 
naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih 
ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej 
pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in dru-
gimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, 
ki je sestavni del ceste.

Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na stre-
hah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesti vsuje sneg, 
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti 
odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varno-
sti udeležencev v prometu.

Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo z ceste ali s 
pločnika odstraniti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo z objekta.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditve na občinski cesti)
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 iz 50. člena tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno 
ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter 
za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izved-
ba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi 
za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za zaporo ob-
činske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na 
druge javne ceste in če se promet zaradi zapore na zbirni krajevni 
cesti in krajevni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno 
ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v 
primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, 
vendar samo v času izven prometnih konic.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda 
pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih 
pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, ob-
činskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega ob-
činskega upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična 
dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popol-
ne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja 
obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 49. čle-
na tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec 
teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihovega izvajanja obve-
stiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora 
biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ce-
ste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne 
ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
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57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan diplo-
mirani inženir gradbeništva ali drugi strokovnjak ustrezne izo-
brazbe, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter izpolnjuje 
druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima 
občinski inšpektor za ceste poleg pravice in dolžnosti, ki jih ima 
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1.  Nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti od-

pravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
2.  Nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumen-

tacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo 
brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju s projektno doku-
mentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del.

3.  Nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na 
njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdane-
ga dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim.

4.  Odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki 
ogrožajo varnost prometa.

5.  V nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na ce-
sti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, 
da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

6.  Odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti.
7.  Nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v va-

rovalnem pasu ceste.
8. Odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali 

obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena 
prometu.
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega od-

stavka te teze, je 8 dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper 
odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme točke prvega od-
stavka tega člena, ne zdrži njene izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega ostavke tega člena, ko je zaradi 
neposredno ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na 
njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski in-
špektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zasli-
šanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste 
odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski in-
špektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslova-

nje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, 
podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost osebe;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skla-

du z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke 

o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišča in objektov v 
varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje 
postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o jav-
nih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo 
potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani 
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

organa za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za 
ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signaliza-
cije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih 
cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih 
objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaše-
vanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varo-
valnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni organ za ceste lah-
ko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, 
če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni 
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogo-
ji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstav-
ka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj 
območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prome-
tne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo 
postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ceste. V so-
glasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi 
o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja 
in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobe-
šanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen 
čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste ob-
činske ceste, ki jih določi občinski svet občine. Transparenti mo-
rajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij)

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opraviti de-
javnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno 
vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključeva-
nje vozil v promet), mora v skladu z določbo 39. in 40. člena tega 
odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta 
ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni 
zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter upo-
rabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejav-
nosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega 
občinskega upravnega organa za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pri-
dobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega 
odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste, ter zoper 
sklep iz drugega odstavka 52. člena tega odloka je dovoljena pri-
tožba pisno ali ustno na zapisnik pri županu.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o jav-
nih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzi-
ra občinski inšpektor za ceste.
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ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na 
njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46. člen).

12. Vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko 
poškodovala vozišča (prvi odstavek 47. člena).

13. Vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s 
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odsta-
vek 47. člena).

14. Ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko 
na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč ter 
snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik ali občinsko cesto s teh 
objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji 
odstavek 48. člena).

15. Brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske 
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali 
druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. člena).

16. Ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali po-
polne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih 
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi odsta-
vek 49. člena).

17. Izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju 
s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in 
začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in 
potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne 
ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji od-
stavek 50. člena).

18. Ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju 
preglednosti (prvi odstavek 51. člena).

19. Postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti 
ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napra-
vo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob ob-
činski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (53. 
člen).
Z globo 600,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 

osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo od 250,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, 
ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z globo 2000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec redne-
ga vzdrževanja občinskih cest:
1. Če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo varno odvi-

janje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena).
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob more-

bitni stavki (četrti odstavek 27. člena).
Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega od-

stavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ob-
činskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o 
nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega 

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki ga do-
loči občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo in izja-
vo v zvezi s predmetom nadzorstva.
O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega 

člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristo-
jen občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrže-
vanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izva-
janju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko 
poda izvajalcu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določe-
nih s pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopke (dnevnica, potni stroški in 
drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je 
končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

Z globo 2000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. Brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varo-

valnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli 
druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena).

  2. Brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, tele-
grafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena).

  3. Brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela 
na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem 
(prvi odstavek 34. člena).

  4. Brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izko-
pe, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž 
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. 
člen).

  5. Postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te name-
ne, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti 
brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in 
naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste (38. člen).

  6. Brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko 
cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in 
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena).

  7. Vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju hudourni-
kov ter ne prilagodi tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi 
odstavek 42. člena).

  8. Brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami 
ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (43. člen).

  9. Brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glino-
kope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdr-
ževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (44. člen).

10. Brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske 
ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma 
višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost 
prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega so-
glasja (45. člen).

11. Začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja 
ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih 
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66. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan
Številka: 371-18/2008 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 4. december 2008 Peter Škrlec, s. r.

organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in 
načrtov (tretji odstavek 23. člena).

Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega od-
stavka tudi odgovorna oseba investitorja.

Z globo od 600,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred 
začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti in-
vestitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali 
ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del 
(prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega od-
loka.

64. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na 
podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o 
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo 
prilagoditi določbam 51. in 52. člena tega odloka ter določ-
bam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega pred-
pisa. 

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz dru-
gega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 
38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, dolo-
čenimi v dovoljenju, se odstranijo.

65. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok 
o občinskih cestah v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 99/99), v tistih 
delih, ki se nanašajo na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zap. 
št.

Številka 
ceste ali 
odseka

Začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste ali 
odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste v 
sosednji občini 

[m]

1 203071 R II 433 Zg. Žerjavci - Gasteraj - Zg. Velka 893690 7.200 V 326 - Lenart
2 203102 R II 433 Sv. Ana - Ledinek - Dražen vrh 203490 643 V 134 - Sv. Ana
3 203121 R III 749 Malna - Plodršnica 203120 1.773 V 0
4 203131 G I 3 Zamarkova - Partinje -Varda - Jur. Dol - 1 R III 749 3.887 V 3.926 - Lenart
5 203141 G I 3 Zamarkova - Partinje - Jakobski Dol - Šentilj R III 749 4.375 V 1.359 - Lenart
6 203221 203130 Zamarkova - Partinje -Varda - Jur. Dol - 2 R III 749 1.873 V 0
7 203461 G I 3 Močna - Zg. Partinje - Jakobski Dol R III 749 4.364 V 1.589 - Lenart
8 203491 203500 Žitence - Dražen Vrh - Zg. Velka 203070 3.398 V 3.034 - Sv. Ana 

2.628 - Šentilj
9 203501 R III 749 Jurovski Dol - Gasteraj - Žice - Kremberk R II 433 2.851 V 764 - Sv. Ana

SKUPAJ 30.364 m 13.760

557

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih ce-
stah - UPB1 (Uradni list RS; št. 33/06, 45/08) in 16. člena Statu-
ta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 in 
33/2007), je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah na 15. redni seji, dne 4. decembra 2008, sprejel 

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 

namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevze-
majo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano 

oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Sveti Jurij v Sloven-

skih goricah in ceste med naselji v Občini Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah in naselji v sosednjih občinah so:
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4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste ali 
odseka

Začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste ali 
odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka 
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste v 
sosednji občini 

[m]

1 703311 203490 Žice - Sr. Gasteraj - Zg. Gasteraj - 1 203070 3.660 V 0
2 703312 703310 Sr. Gasteraj - kmetija Hetja 203070 867 V 0
3 703313 703310 Žitence - Breznik - Verbošt 203490 326 V 0
4 703314 703310 Žitence - Muhič - Šefer - 4 203070 2.001 V 0
5 703315 203070 Sr. Gasteraj - Repa Sr. Gasteraj 16 512 V 0
6 703316 203070 Sr. Gasteraj - Zg. Gasteraj - Grager 703310 839 V 0
7 703317 203070 Sr. Gasteraj - Šenekar 703010 1.027 V 0
8 703318 203070 Žitence - Verbošt Žitence 32 199 V 0
9 703319 703310 Sr. Gasteraj - Savec Sr. Gasteraj 18 241 V 0
10 703321 R III 749 Jurovski Dol R III 749 2.947 V 0
11 703322 703320 Jurovski Dol - Varda - Golob 203130 751 V 0
12 703331 203120 Malna - Črnčec Malna 46 966 V 0
13 703332 703330 Malna 1 - odcep Korošec Malna 45 396 V 0
14 703341 203460 Zg. Partinje - Široko 203140 1.453 V 0
15 703342 703340 Zg. Partinje - Leš Zg. Partinje 71 290 V 0
16 703343 703340 Zg. Partinje - Muhič Zg. Partinje 72 93 V 0
17 703344 703340 Zg. Partinje - Satler Zg. Partinje 84 380 V 0
18 703351 203140 Zg. Partinje - Dugo - 1 203460 1.555 V 0
19 703352 703350 Zg. Partinje - Dugo - 2 Zg. Partinje 108 476 V 0
20 703361 203140 Zg. Partinje - Senekovič - 1 703350 2.410 V 0
21 703362 703360 Zg. Partinje - Senekovič - 2 Zg. Partinje 135 379 V 0
22 703363 703360 Zg. Partinje - Senekovič - 3 HŠ 125 456 V 0
23 703371 703360 Zg. Partinje - Vukovje 203460 1.254 V 0
24 703381 203140 Babšekov klanec 203130 796 V 0
25 703391 203140 Lešnikov klanec 203220 428 V 0
26 703401 203140 Štaner - Krempl - 1 203220 1.300 V 0
27 703402 703400 Jurovski Dol - Diemat Jurovski Dol 30 389 V 0
28 703403 703400 Zg. Partinje - Muhič - Črnčec Zg. Partinje 54 185 V 0
29 703404 703400 Zg. Partinje - Črnčec - Horvat Zg. Partinje 53 74 V 0
30 703405 703400 Jurovski Dol - Morandl - Fanedl Jurovski Dol 27 227 V 0
31 703406 203140 Zg. Partinje - Kacjan - Šabeder Zg. Partinje 69 583 V 0
32 703407 203460 Zg. Partinje - Najdenik Zg. Partinje 68 405 V 0
33 703408 R III 749 Jurovski Dol - Brunčič Jurovski Dol 29 216 V 0
34 703411 203220 Jurovski Dol - novo naselje 203220 539 V 0
35 703412 203220 Jurovski Dol - sončna soseska sončna soseska 362 V 0
36 703413 703410 Jurovski Dol - sončna soseska sončna soseska 345 V 0
37 703414 703410 Jurovski Dol - sončna soseska 703410 67 V 0
38 703421 203130 Zg. Partinje - Varda Varda 22 805 V 0
39 703422 203130 Varda 203130 301 V 0
40 703423 203130 Varda - Jurovski Dol 703320 796 V 0
41 703431 203070 Zg. Gasteraj - Jurjevski Dol - 1 893260 1.620 V 0
42 703432 703430 Zg. Gasteraj - Jurjevski Dol - 2 893600 592 V 0
43 703433 703430 Zg. Gasteraj - Jurjevski Dol - 3 203580 718 V 0
44 703441 203070 Zg. Gaster.- Jurj. Dol-Ajhmajer-rezervoar 203580 763 V 0
45 703451 705580 Jurovski Dol - Malna dolina 203120 1.982 V 0
46 703452 703450 Malna 2 - odcep Holer 203120 352 V 0
47 703453 703450 Malna 705580 496 V 0
48 703461 R III 749 Malna (Čuček - Ornik) 705580 1.379 V 0
49 703462 203580 Jurovski Dol - Sr. Gasteraj 203070 989 V 0
50 703463 703460 Sp. Gasteraj - Žnofl - Belna 203070 755 V 0
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51 703471 203070 Sp. Gasteraj - Jurovski Dol (Belna) R III 749 1.075 V 0
52 703472 703470 Sp. Gasteraj - Bračič Sp. Gasteraj 78A 151 V 0
53 703473 203070 Sp. Gasteraj - Fras 703470 954 V 0
54 703481 R III 749 Malna - Amerika gozd 305 V 0
55 703491 203500 Sp. Gasteraj - Slatinšek R II 433 1.553 V 653 - Lenart
56 703492 203070 Sp. Gasteraj - Breznik - Zelenko Sp. Gasteraj 3 1.129 V 0
57 705061 203130 Spodnje Partinje 203140 1.014 V 0
58 705094 203070 Zg. Žerjavci - Slatinšek - Veberič Zg. Žerjavci 17 143 V 151 - Lenart
59 705341 203120 Malna - Zelenko Malna 54 997 V 0
60 705342 705340 Malna - Fašing Malna 51 331 V 0
61 705531 R II 433 Žitence - Zelenko 203490 644 V 0
62 705541 R II 433 Žitence - odcep Slaček 203490 621 V 0
63 705551 R II 433 Žitence - odcep Lorber - Krajnc 203490 718 V 0
64 705561 203490 Žitence - mimo Križan R II 433 1.195 V 0
65 705571 203490 Žitence - mimo Simonič R II 433 755 V 0
66 705581 R III 749 Jurovski Dol - Malna - Zg. Gasteraj 893260 4.397 V 0

SKUPAJ 56.924 m 804

V…vsa vozila

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 

bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategoriza-
cijo javnih cest (Ur. l. RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mne-
nje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2008, z 
dne 17.9.2008.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kate-

gorizaciji občinskih cest v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 20/2000), 
v delu, ki se nanaša na območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan
Številka: 371-16/2008 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 4. december 2008 Peter Škrlec, s. r.

558

Na podlagi 16. in 18. člena Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Šentilj ( MUV, št. 29/95, 2/96, 
31/97, 16/98, 34/99 in 13/2001, 30/2003, 19/2004 ), župan občine 
Šentilj sprejme

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2009

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju občine Šentilj za leto 2009 znaša = 
0,000414 EUR )

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od  1. 1. 

2008 dalje.

3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o povi-

šanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Šentilj za leto 2008, ki je bil objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 33/2007

4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajer-

ske in Koroške regije in začne veljati s 01. januarjem 2009.

Številka: 77/2008 Župan občine Šentilj 
Datum: 5. december 2008 Edvard Čagran, s. r.
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