
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE 
SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

(14/08) 
 
 
 
 
 
 
 

(četrtek, 09.10.2008 ob 17. uri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

                                                                                                   
                                                                                                           Jurovski Dol, 01.10.2008 
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 
 
Na podlagi 18. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/07) in 5. čl. 
Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007 in 33/07) 

 
sklicujem 

14. redno sejo Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki bo v četrtek, 09.10.2008 ob 17. uri 

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

3. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje 

4. Odlok o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

5. Sklep o višini cene za programe vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

6. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko leto 2008/2009 in 
določitvi povečanega normativa za vsak oddelek 

7. Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in študentom v  Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah 

8. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov v letih 2008-2011 na proračunski 
postavki Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – I. faza 

9. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
povračilih stroškov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

10. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

11. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

12. Razprava o novem namenu zgradbe starega vrtca 

13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo ob napovedanem času! 
 
 
                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                  Peter Škrlec 
                                                                                                      Župan 
Vročiti: 

- članom občinskega sveta, 
- članom nadzornega odbora,  
- ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa 
- predstavniki medijev.  
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                                                                                                           Jurovski Dol, 18.07.2008  
                                                                                                           Zadeva: 007-3/2008 
 

Z A P I S N I K  
 

13. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
ki je bila v četrtek,  17. julija 2008, 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 
 
Prisotni: 
 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Gregor Nudl, Ludvik 
Dajčman, Marija Šauperl, Roman Črnčec in Drago Korošec.  
 
Svojo odsotnost je opravičil Dejan Simonič. 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik, predsednica nadzornega odbora, Franc Knavs, 
predstavnik Saubermacher Slovenija. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl, Franc Bele in Jasna Senekovič. 
 
 
Župan pozdravi vse prisotne in ugotavlja sklepčnost občinskega sveta, saj je prisotnih sedem 
od skupaj osmih članov občinskega sveta.  
 
K točki 1 
Sklep št.  134 
Na podlagi 27. in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/2007, 33/2007) je bil 
sprejet dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer: 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
3. Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 

4. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
5. Rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 
6. Sklep o višini enkratne finančne pomoči za namen samozaposlitve v Občine Sv. Jurij 

v Slov. goricah 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Prisotnih 7 članov (za 7) 
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K točki 2 
Sklep št. 135 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/2007, 33/2007) je Občinski svet, na svoji 13. redni seji, dne 17.07.2008, sprejel zapisnik 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 3: 
Sklep št. 136 
Na podlagi 3. in 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), 
149. čl. Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06), 3. in 17. čl. Zakona o prekrških (Ur. l. 
RS, št. 3/07, 17/08), 3. in 6. čl. Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV, št. 33/07) ter 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 
17.07.2008, sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih  7 članov (za 7) 
 
 
K točki 4: 
Kratko obrazložitev polletne realizacije proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah podata 
župan Peter Škrlec in računovodkinja Simona Črnčec.  
 
 
K točki 5: 
Sklep št. 137 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08), 40. čl. 
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/08-ZSPDPO) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 
33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 17.07.2008 
sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008 z 
Novelacijo Investicijskega programa za izgradnjo prizidka k osnovni šoli, kot je bil predlagan. 
 
Prisotnih  7 članov (za 5) 
 
 
K točki 6: 
Sklep št. 138 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) in 10. čl. 
Pravilnika o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 
samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 13/08), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 13. redni seji, dne 17.07.2008, sprejel Sklep o višini 
enkratne finančne pomoči za namen samozaposlitve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je 
bil predlagan. 
 
Prisotnih: 7 članov (za 7) 
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K točki 7 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marija Šauperl opozori, da je varnostna situacija na gradbišču pri osnovni šoli zelo slaba 
(izvajalce je pustil odprt jašek), kar pa je nedopustno, glede na to, da se v neposredni bližini 
nahaja stanovanjski blok. Po tistem pločniku hodijo ljudje, otroci hodijo na igrišče, zato je 
potrebno zagotavljat vso potrebno varnost.  
 
Drago Korošec v zvezi z nedavnim neurjem vpraša, kje se lahko prijavi škoda, kako deluje 
komisija za popis škode in ga zanima, zakaj je bil odziv intervencijske službe tako pozen. 
Župan odgovarja, da si je sam, skupaj s Samom Kristlom ogledal nastalo škodo, da so se s 
cestišča odstranila drevesa (na enem mestu), za kar so poskrbeli gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Sv. Jurij. Ugotovilo se je, da večje škode na objektih in gospodarskih 
poslopjih ni bilo, več je škode na kmetijskih pridelkih na določenih območjih občine, 
predvsem tistih, ki mejijo na Občino Lenart. Sicer je škodo na kmetijskih pridelkih že ocenila 
regijska komisija, sedaj se zbirajo zgolj telefonske številke oškodovancev, ki se jih bo 
obvestilo, da prijavijo škodo, potem ko občinska uprava sprejme sklep Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, da se bo škoda prijavljala na kmetijskih površinah. Občina 
pa se je prav tako že lotila sanacije občinskih cest. 
 
Roman Črnčec doda, da intervencije na klicno številko 112 ni bilo, saj imajo nekateri 
prostovoljni gasilci odzivnike in pohvali celotno Gasilsko zvezo Lenart, ki je v dnevih po 
neurju pomagala vsem tistim, ki jim je neurje uničilo strehe in ostalo infrastrukturo, predvsem 
na območju Občine Lenart.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
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                                                                                                         Jurovski Dol, 19.08.2008 
                                                                                                         Zadeva: 007-3/2008 
 

ZAPISNIK  
6. dopisne seje  

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
 

ki je bila sklicana v petek 08.08.2008 in je bila končana v četrtek 14.08.2008, ko je 
glasove oddalo vseh 8 članov občinskega sveta.  
 
 
Člani občinskega sveta so glasovali: 
 
 
K točki 1 
 
Ime in priimek Glasuje Datum glasovanja 
Nudl Gregor ZA 14.08.2008 
Črnčec Roman ZA 12.08.2008 
Črnčec Branko ZA 14.08.2008 
Andrejč Alojz ZA 13.08.2008 
Simonič Dejan ZA 14.08.2008 
Šauperl Marija ZA 14.08.2008 
Dajčman Ludvik ZA 14.08.2008 
Korošec Drago ZA 14.08.2008 
 
Sklep št. 139 
Na podlagi 16. čl. Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 6. dopisni seji, ki se je pričela dne 
08.08.2008 in je bila končana dne 14.08.2008, sprejel Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta »Prometna povezava urbanega središča z avtocesto«, 
kot je bil predlagan.  
 
 
Zapisnik sestavila:                                                              
Jasna Senekovič                                                                                    
 
                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 
 



 7 

                                                               4. 
 
 

ODLOK O  
PLAKATIRANJU  

V  
 OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 

GORICAH 
 

 

 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVA OBRAVNAVA 
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 seji ___ dne __________ sprejel Odlok o 
plakatiranju v občini Sv. Jurij v Slov. goricah kot je predlagan.  
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PRVA OBRAVNAVA 
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 seji ___ dne __________ sprejel 
 
 

ODLOK 
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: plakatiranje) 
 
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 plakatiranje 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 površinah je dolžan skrbeti za 
primerno urejenost in redno vzdrževanje 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, vendar 
samo na lokacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določa Občinska uprava Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah. Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in prometne 
varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja. 
 
Dovoljenje za postavitev plakatnega mesta iz prejšnjega odstavka lahko izda Občinska uprava 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v skladu s predpisi o občinskih cestah. 
 
K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti: 
- dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici  razpolaganja z zemljiščem,  
- poenostavljen načrt s podatki o lokaciji in velikosti plakatnega mesta. 
 
Pravila plakatiranja na teh plakatnih mestih določajo lastniki sami. 
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O izdanih dovoljenjih in lokacijah plakatnih mest se vodi evidenca. 
 
 

4. člen 
Med plakatna mesta ne sodijo napisi o poslovni dejavnosti, prometna signalizacija ali drugi 
simboli  postavljeni na javnih cestah ali objektih, ki označujejo naziv podjetja, društva, 
trgovine, šole in pod. in so opredeljeni z veljavnimi  predpisi in ne reklamirajo proizvodov ali 
storitev. 
 
 

5. člen 
Plakatiranje je dovoljeno samo na plakatnih mestih iz 1. odstavka 2. člena tega odloka.  
 
Izven mest iz prejšnjega odstavka je plakatiranje prepovedano. 
 
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 
prireditve, 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 
stroške izvajalca plakatiranja iz prejšnjega odstavka. 
 
 

6. člen 
Za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili v času  volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike in članov občinskega sveta ter 
župana 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 samostojnega 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 pravne osebe ali odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
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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 Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 007-9/2008 
 
 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                          Župan 
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Obrazložitev: 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ima na podlagi Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  
področje plakatiranja urejeno z Odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za 
nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na 
območju občine Lenart (Ur. l. RS, št. 9/94). 
  
Ker je bila pravna podlaga za sprejem tega odloka v preteklih letih več krat korenito 
spreminjana, hkrati pa je bil spremenjen tudi koncept organiziranosti državne uprave in 
lokalne samouprave, je nastala potreba po sprejetju novega odloka, ki bi naj vzpostavil red na 
tem področju in obenem omogočil učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da so posamezni segmenti oglaševanja urejeni tudi z drugimi 
državnimi (Zakon o varnosti cestnega prometa) in tudi občinskimi predpisi (Odlok o 
občinskih cestah, Odlok o občinskih taksah), kar je bilo upoštevano pri pripravi osnutka 
predloženega besedila, ki je koncipirano na zagotovitvi  izvajanja obvezne  gospodarske javne 
službe vzdrževanja čistoče na javnih površinah in ne obveznem izvajanju izbirne javne službe 
oglaševanja, tako kot je to slučaj v posameznih drugih občinah.  
 
Pri tem je imelo pomembno vlogo stališče pravne stroke po katerem izvajanje plakatiranja in 
reklamiranja, kot dejavnosti ne more biti predmet izbirne gospodarske javne službe, ampak je 
takšna dejavnost prepuščena prosti gospodarski pobudi in konkurenci na trgu. Zato pravna 
podlaga za sprejem predloženega odloka sloni na 5. točki 1. odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006- UPB1, 70/2008), po kateri je občina, kot rečeno, dolžna 
izvajati obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja čistoče na javnih površinah. 
 
To pomeni, da bo v občini Sv. Jurij v Slov. goricah dovoljeno brezplačno plakatiranje in 
reklamiranje le na plakatnih mestih, ki jih postavi  in vzdržuje na javnih površinah, od občine  
pooblaščeni vzdrževalec čistoče javnih površin. Izven teh plakatnih mest, na javnih površinah,  
bo plakatiranje prepovedano in ustrezno sankcionirano.  
 
Možno pa bo postavljanje plakatnih mest tudi na zasebnih zemljiščih, vendar pod pogoji, ki 
jih določa veljavni Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB1, 126/2007), ko gre 
za tako imenovane manj zahtevne objekte in predvsem Odlok o občinskih cestah v občini 
Lenart, ki na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah velja na podlagi 122. čl. Statuta 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 1/2007, 33/2007), ob pridobitvi ustreznega 
dovoljenja pristojnega občinskega organa za ceste, za posege v varovalnem pasu občinske 
ceste. 
 
Odlok je pripravljen v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom, ki bo tudi izvajal nadzor 
nad izvajanjem določb tega odloka.  
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                                                               5. 
 

SKLEP 
O VIŠINI CENE 

ZA PROGRAM VRTCA 
V OBČINI SV. JURIJ  
V SLOV. GORICAH 

 
 
 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Simona Črnčec, dipl. ekon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/2005 – UPB-2 in 25/2008),  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list št. 97/2003 in 120/2005) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  (MUV št. 1/2007, 33/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 
14. redni seji, dne _______________ sprejel Sklep o določitvi cen programa vrtca v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan.  
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PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/2005 – UPB-2 in 25/2008),  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list št. 97/2003 in 120/2005) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  (MUV št. 1/2007, 33/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 
14. redni seji, dne _______________ sprejel 
 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMA  VRTCA V OBČINI SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH  GORICAH 
 
 

I. 
 

V javnem vzgojno-varstvenem zavodu OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol se za posamezni 
program določijo naslednje cene:  
 

 Celodnevni 
program 

Skrajšani 5 urni 
program 

I. starostno obdobje 440,00 € 374,00 € 
Kombinirani oddelek 330,10 € 281,00 € 
II starostno obdobje 330,10 € 281,00 € 

  
 

II. 
 

Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Uradni list št. 129/2006, 79/2008). 
 
 

III. 
 

Dnevni strošek živil v ceni  celodnevnega programa je 1,76 €, za skrajšani program 1,50 €. Za 
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
 
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za dneve 
odsotnosti otrok od sporočenega dne dalje. Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz 
vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti. 
 
 

IV. 
 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic (julija in avgusta) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec odsotnosti otroka, 30 % 
njim določenega zneska plačila. 
V nasprotnem primeru se za ta čas otroka izpiše iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. 
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Ta točka velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna 
kriti razliko do ekonomske cene  programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko 
med plačilom rezervacije in ekonomsko ceno programa. 

 
 

V 
 

Za čas daljše nepretrgane bolezenske odsotnosti (nad mesec dni) otroka, se plačilo vrtca s 
soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, za čas 
odsotnosti otroka zniža tako, da starši plačujejo 30 % njim določenega plačila. 
 
Po treh mesecih skupne odsotnosti otroka zaradi bolezni, se staršem predlaga izpis otroka, v 
kolikor se odsotnost zaradi narave bolezni nadaljuje. V primeru, da se  starši za izpis ne 
odločijo, se jim zaračuna oskrbnina z odbitkom stroškov živil tekočega meseca. 
 
To določilo velja samo za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna 
kriti razliko do ekonomske cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko 
med plačilom rezervacije in ekonomsko ceno programa. 
 
 

VI. 
  
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka v 
vrtec, se staršem zaračuna zamuda v višini 6,00 €. 
 
 

VII. 
 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačnikom staršev, ki imajo 
stalno prebivališče v drugih občinah izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Javnega 
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski 
Dol, Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 

VIII. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa 
se od 01.10.2008 dalje. 
 
 
Številka: 600-7/2008                                                                         Župan 
Datum: 09. 10. 2008                                                      Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                        Peter Škrlec 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, vrtci oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih: 
- prvega starostnega obdobja, 
- drugega starostnega obdobja in 
- kombinirani oddelek. 
 
Cene programov, oblikovanje po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in 
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in 
storitev ter stroški živil za otroke. 
 
V primeru našega vrtca smo po podatkih, ki smo jih pridobili iz JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, izračunali mesečno ekonomsko ceno vrtca za vse tri oddelke. Cena je 
izračunana za 51 otrok (1 starostno obdobje: 12 otrok, 2 starostno obdobje: 17 otrok in 
kombinirani oddelek: 22 otrok). V spodnji tabeli in grafu je prikazana sestava stroškov 
ekonomske cene v odstotkih. 
 

Elementi EC v € 
Delež v 

% 
stroški dela 15.939,40 82,75 
stroški živil 1.544,79 8,02 
stroški materiala in 
storitev 1.778,78 9,23 
skupaj 19.262,97 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s 
predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi. Stroški dela 
vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so 
regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na 
delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi… 
 
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in stroški za opravljene 
storitve in sicer:  
- funkcionalni stroški objektov za ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve), elektrika, plin, 

voda… 
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno 

izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo 
pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega 
prometa, časopisi, revije, telefonske storitve in podobno), drobni inventar. 

- drugi specifični namenski stroški. 
 

Sestava stroškov EC

stroški dela

stroški živil

stroški materiala in
storitev
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Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec 
zagotavlja na otroka v posameznem programu. 
 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem 
v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno 
povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe, odpravnine presežnim delavcem, 
zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi…. 
 
V nadaljevanju sta prikazana graf in tabela iz katere je razvidno koliko staršev je po odločbi 
razvrščenih v določeni plačilni razred. Iz tabele je razvidno, da je večina staršev v tem letu 
razvrščenih v prve tri plačilne razrede (kar 73,58 % vseh staršev). 
 
plačilni razred 1 2 3 4 5 6 7 SKUPAJ 
št. otrok 15 11 13 9 2 2 1 53 
% 28,30 20,75 24,53 16,98 3,77 3,77 1,89 100,00 

 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00

Odstotek 
plačil

1 2 3 4 5 6 7

Plačilni razred

Odstotek plačil po plačilnih razredih

 
 
 
V prilogi št. 1. so priloženi izračuni ekonomske cene vrtca VVZ Jožeta Hudalesa Jurovski 
Dol, za vse tri oddelke vrtca, ki so nam jih posredovali iz omenjenega zavoda. 
 
Posredovani predlogi ekonomskih cen so sledeči: 
 

ODDELEK EC vrtca 
I. starostno obdobje 532,55 
Kombinirani oddelek 370,23 
II. starostno obdobje 299,06 

  
Na podlagi zbranih podatkov o ekonomski ceni vrtcev v sosednjih občinah (priloga št. 2) smo 
mnenja, da je ekonomska cena za I. starostno skupino previsoka, med kombiniranim 
oddelkom  in II. starostno skupino pa je v ceni prevelika razlika, saj so v obe skupini lahko 
vključeni otroci enake starosti, starši pa bi v primeru zgoraj izračunanih ekonomskih cen težili 
k temu, da zaradi občutno nižje cene, vpišejo svoje otroke v  oddelek II. starostne skupine in 
ne v kombinirani oddelek. 
 
Zato predlagamo, da se za oba oddelka (kombinirani oddelek in oddelek II. starostnega 
obdobja) cena izenači. Izračunali smo povprečno ceno za kombinirani oddelek in oddelek II. 
starostne skupine, ki znaša 330,10 €. 
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Izračunana ekonomska cena za I. starostno obdobje, se nam v primerjavi s cenami v sosednjih 
občinah, pa tudi v primerjavi z vseslovenskim povprečjem (priloga št. 3), zdi previsoka.  
 
Predlagamo, da se ekonomska cena za I. starostno obdobje zniža na 440,00 €, kar je 
primerljiva cena z drugimi občinami. Na kolegiju županov, ki je bil v ponedeljek, 29. 
septembra 2008, je bila na to temo odprta razprava. Župani vseh občin upravne enot Lenart, 
razen Občine Lenart, plačujejo vrtcem po zahtevku svoj delež ekonomske cene, kot so zbrane 
v prilogi št. 2. Ob koncu leta vrtci ne izkazujejo izgube. 
 
Zato VVZ Jožeta Hudalesa pozivamo, da se glede stroškov vrtca obnašajo racionalno, saj 
menimo, da kljub nižji ekonomski ceni v oddelku I .starostne skupine, kot je bila posredovana 
s strani vrtca,  vrtec ne bi smel poslovati z izgubo.  
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PRILOGA ŠT. 2 
 
 
              EKONOMSKE CENE VRTCA V DRUGIH OBČINAH 
     

  1. starostna skupina 2. starostna skupina 
kombinirani 

oddelek  
BENEDIKT 352,00    330,00    340,00  
CERKVENJAK 440,00    365,00    /  
LENART 275,41     - vse skupine enako   
SV. ANA 299,00    265,00    291,00  
SV. TROJICA 426,09   309,00    286,37  
PESNICA  440,00    300,00    /  
ŠENTILJ 395,10    297,87    /  
MARIBOR 440,00    316,12    /  
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                                                               6. 
 

SKLEP  
O SOGLASJU K  

SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZA 
VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 IN 

 DOLOČITVI POVEČANEGA 
NORMATIVA ZA VSAK ODDELEK 

 
 
Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva:  Jasna Senekovič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008), 40. čl. Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole 
Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/2007) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne 
______________ sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec za šolsko  
leto 2008/2009 in določitvi povečanega normativa v vsakem oddelku, kot je bil predlagan.  
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Na podlagi 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008), 40. čl. Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole 
Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/2007) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne 
______________ sprejel 
 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST 

ZA VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 in 
DOLOČITVI POVEČANEGA NORMATIVA V VSAKEM ODDELKU 

 
 

I. 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah soglaša s Sistemizacijo delovnih mest v vrtcu 
za leto 2008/2009.  
 
 

II. 
Občinski svet daje soglasje k povečanemu normativu v vsakem oddelku vrtca, in sicer: 
- za oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka, 
- za kombinirani oddelek – 17+2 otroka. 
- za oddelek drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka.  
 
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do 31.08.2009. 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 602-9/2008 
 
 
 
                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                 Peter Škrlec 
                                                                                                      Župan 
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Obrazložitev: 
V skladu s 40. čl. Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-
varstvenega zavoda Osnovne šole Jožeta Hudalesa (MUV, št. 27/2007), določi sistemizacijo 
delovnih mest za vrtec v skladu z normativi in standardi, ravnatelj v soglasju z ustanoviteljico.  
 
 
Ravnatelj osnovne šole je Občinski upravi dostavil naslednjo sistemizacijo: 
Zap. št. Naziv delovnega mesta Število delavcev 

1. Vzgojiteljica 3 
2. Pomočnica vzgojiteljice 3,2 
3. Organizacijski vodja vrtca 0,3 
4. Kuharica 0,8 
5. Svetovalna delavka 0,10 
6. Vodja prehrane 

Vodja higienskega režima 
0,048 
0,048 

7. Računovodja 
Administrativni delavec 

0,225 
0,225 

8. Čistilka 
Perica 

0,70 
0,25 

9. Hišnik 0,165 
 
 
V skladu z Zakonom o vrtcih izvajata dnevni in poldnevni program vzgojitelj in pomočnik 
vzgojitelja. Krajši program pa izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi pomočnik vzgojitelja. Dnevni 
program prvega starostnega obdobja izvajata skupaj vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, vsaj 
šest ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja pa vsaj štiri ure dnevno. Sočasna 
prisotnost se ne izvaja v času počitka otroka.  
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
75/2005, 82/2008 in 76/2008), opredeljuje normative, ki so potrebni za strokovne delavce. 
Tako se delovno mesto svetovalnega delavca sistemizira v vrtcu s 30 oddelki, organizator 
prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima opravljata delo za 60 oddelkov vrtca, 
delovno mesto za administrativno-računovodske delavce se sistemizira, če opravljajo delo v 
vrtcu s 15 oddelki, sicer pa v ustreznem deležu. Število delovnih mesti v kuhinji se sistemizira 
na podlagi porabe časa za posamezno delovno operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in 
energijskih potreb otrok. Delovno mesto delavca v pralnici in čistilke se sistemizira za 
povprečno 60 kg suhega perila na dan oz. 600 m2 čistilne površine. 
 
Prvi odstavek 17. čl. Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008), določa število 
otrok v oddelkih, ki v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati števila dvanajstih 
otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa ne sme presegati števila dvaindvajsetih 
otrok. V skladu z drugim odstavkom istega člena pa lahko pristojni organ lokalne skupnosti 
glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da 
število otrok v oddelku presega tako določeno število.  
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Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske dejavnosti (Ur. l. RS, 
št. 75/2005, 82/2008 in 76/2008), tako v 34. čl. določa, da lahko lokalna skupnost (občinski 
svet) glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da 
se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ 2 otroka, kadar gre za oddelke prvega 
drugega starostnega obdobja in kombiniran oddelek. Občinski svet s potrditvijo tega sklepa, 
določi naslednje število otrok: 
 

1. Oddelek prvega starostnega obdobja – 12+2 otroka. 
2. Kombinirani oddelek – 17+2 otroka. 
3. Oddelek drugega starostnega obdobja – 22+2 otroka.  

 
Gradivu je priložen predlog sistemizacije za vrtec, ki ga je na občino posredoval ravnatelj 
JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.  
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 34 

                                                               7. 
 
 
 

PRAVILNIK  
O FINANČNIH NAGRADAH 
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 

V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

 

 

 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 140. čl. Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet na 
____. redni seji, dne _______________ , sprejel Pravilnik o finančnih nagradah dijakom in 
študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je predlagan.  
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PREDLOG 
Na podlagi 140. čl. Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2) in 16. čl. 
Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007), je Občinski svet na 
____. redni seji, dne _______________ , sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
O FINANČNIH NAGRADAH  
DIJAKOM IN ŠTUDENTOM  

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
 

I. SPLOŠNI DOLOČBI 
 

1. člen 
S tem  pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje finančnih nagrad 
dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah za izjemne dosežke iz občinskega 
proračuna. 
 

2. člen 
Finančne nagrade iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se prosilcem dodelijo na 
podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Zagotovijo se vsako leto do višine, določene v 
proračunu. 
 
 

II. VSEBINSKA DOLOČILA 
 

3. člen 
Finančne nagrade se dodelijo za stimulacijo dijakov in študentov, ki imajo stalno prebivališče 
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.  
 
Finančne nagrade se dodelijo na podlagi dveh alternativno določenih kriterijev: 
- doseganju nadpovprečnih rezultatov pri pridobivanju osnovne izobrazbe; 
- izkazu intelektualne ali umetniške nadarjenosti ali dosegu izjemnih rezultatov na določenem 
   področju. 
 

4. člen 
Pravico do finančne nagrade lahko uveljavljajo dijaki, ki so uspešno zaključili 4-letni 
strokovni program ali gimnazijo in študentje, ki so uspešno zaključili dodiplomski 
(visokošolski strokovni in univerzitetni program) študij ter dijaki in študentje, ki izkazujejo 
intelektualno ali umetniško nadarjenost, če: 

- imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah; 
- izkazujejo intelektualno, umetniško nadarjenost oz. na posameznem področju 

dosegajo izjemne rezultate in občina po tovrstnem znanju izraža interes; 
- niso v delovnem razmerju,  
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika. 

 
 



 36 

5. člen 
V primeru mladoletnosti dijaka, ki uveljavlja pravico do finančne nagrade, ga v postopku 
dodeljevanja finančnih nagrad zastopa njegov zakoniti zastopnik. Finančna nagrada pa se 
nakaže na transakcijski račun dijaka.  
 
Vsi, ki so upravičeni do uveljavljanja finančne nagrade in le-to uveljavljajo, podajo izjavo, da 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah dovoljujejo pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc za 
potrebe javnega razpisa.  
 

 
III. POSTOPEK 

 
6. člen 

Javni razpis objavi občinska uprava na spletnih straneh in oglasni deski občine po sprejemu 
proračuna za tekoče leto.  
 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 

- naziv in sedež občine, 
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
- navedbo osnovnih pogojev in meril za kandidiranje na javnem razpisu, 
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, ki ne sme biti 

krajši od 30 dni, 
- datum odpiranja vlog za dodelitev finančnih nagrad, 
- rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,  
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.  

 
7. člen 

Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki ga oblikuje občinska uprava, do roka 
določenega v javnem razpisu. Prijavi mora biti priloženo: 

- dokazilo o doseženem uspehu na poklicni oz. splošni maturi oz. o diplomiranju, 
- dokazilo o učnem uspehu v zadnjem opravljenem letniku, 
- potrdilo ali priznanje o izjemnih dosežkih, 
- izjava iz 3. in  4. alineje 4. čl. tega pravilnika 
- izjava iz 2. odst. 5. čl. tega pravilnika. 

 
 

IV. MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV FINANČNE NAGRADE 
 

A) NADPOVPREČNI REZULTATI PRI PPRIDOBIVANJU OSNOVNE IZOBRAZBE 
 

8. člen 
Dijak je upravičen od finančne nagrade po tem pravilniku, če: 

- na poklicni maturi doseže najmanj 19 točk za kar prejme 100,00 € finančne nagrade, 
oz. če pridobi naziv »zlati maturant«, za kar prejme finančno nagrado v višini 150,00 
€. 

 
- na splošni maturi doseže najmanj 27 točk ali za kar prejme finančno nagrado v višini 

150,00 € oz. če pridobi naziv »zlati maturant«, za kar prejme finančno nagrado v višini 
200,00 €. 
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9. člen 
Študent je upravičen do finančne nagrade po tem pravilniku, če: 

- z diplomo zaključi visokošolski strokovni program in doseže povprečno oceno 
najmanj 8,50 v vseh treh letnikih študija, v višini 300,00 €. 

- z diplomo zaključi univerzitetni program in doseže povprečno oceno najmanj 8,50 
v vseh štirih letnikih študija, v višini 400,00 €. 

 
10. člen 

Če je glavna tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, znaša finančna nagrada 350,00 €. 
 
Finančne nagrade in prvega odstavka tega člena študent ne more uveljavljati, če že uveljavlja 
pravico do finančne nagrade iz 9. čl. tega pravilnika.  
 
 

B) IZKAZ INTELEKUTUALNE ALI UMETNIŠKE NADARJENOSTI ALI 
DOSEŽEK IZJEMNIH REZULTATOV 

 
11. člen 

Dijaki in študentje, ki zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno ali umetniško 
nadarjenost ali dosegajo izjemne dosežke na različnih področjih se nagradijo s finančno 
nagrado, v višini 250,00 €. 
Upoštevajo se dosežki na različnih področjih: 
- na področju športa; 
- na področju kulture; 
- na področju znanosti; 
-  na področju umetnosti in 
- drugo.  

 
12. člen 

Podrobnejša merila in pogoji se določijo v vsakoletno objavljenem  javnem razpisu. 
 

V. DODELITEV FINANČNIH NAGRAD 
 

13. člen 
V primeru, da število prosilcev za finančno nagrado presega razpoložljiva proračunska 
sredstva, je potrebno opraviti selekcijo, pri kateri imajo prednost tisti prosilci, ki so dosegli v 
dosedanjem izobraževanju višji uspeh oz. višjo povprečno oceno. 
 

14. člen 
O popolnih prijavah na razpis odloča Odbor za družbene dejavnosti Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
Odbor opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in pogojev. Na 
podlagi ocene vlog odbor pripravi predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predloži 
županu.   
 
Sklep o višini denarne nagrade izda na podlagi predloga odbora župan. 
 
Denarna nagrada se nato nakaže na transakcijski račun upravičenca.  
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15. člen 
Prejemnik nagrade mora nagrado vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če v vlogi 
navaja neresnične podatke ali predloži lažna potrdila oz. dokazila. 
 

16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije.  
 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 608-1/2008 
 
 
 
                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                           Peter Škrlec 
                                                                                               Župan 
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Obrazložitev: 
S sprejetjem Pravilnika o finančnih nagradah dijakom in študentom bo Občina Sv. Jurij v 
Slov. goricah svojim občanom – dijakom in študentom, dodeljevala finančne nagrade. 
Nagrade lahko prejmejo samo tisti dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče na območju 
naše občine in dosegajo nadpovprečne rezultate pri pridobivanju osnovne izobrazbe ali pa 
izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost oz. dosegajo izjemne rezultate na področju 
športa, kulture, umetnosti, znanosti in drugih področjih. Pravilnik določa tudi dva negativna 
pogoja v primeru uveljavljanja pravice do finančne nagrade, in sicer: vlagatelji ne smejo biti v 
delovnem razmerju in ne smejo imeti statusa samostojnega podjetnika oz. opravljati 
pridobitne dejavnosti. Finančne nagrade se bodo dodeljevale na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa, ki bo objavljen na spletni strani in oglasni deski občine.  
 
Pravilnik je na svoji 5. redni seji, dne 17.09.2008, obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, 
na kateri so se natančneje opredelila merila in kriteriji, kakor tudi sama višina finančnih 
nagrad.  
 
Dijaki so tako upravičeni do nagrade v višini 100,00 € če na poklicni maturi dosežejo najmanj 
19 točk, če pridobijo naziv »zlati maturant« pa 150,00 €. Sicer se na poklicni maturi lahko 
doseže 23 točk, zlati maturant jih mora doseči vsaj 22. Dijaki, ki obiskujejo gimnazijske 
programe in dosežejo na splošni maturi najmanj 27 točk, prejmejo finančno nagrado 150,00 €, 
če pridobijo naziv »zlati maturant« pa 200,00 €. Na splošni maturi je mogoče doseči 34 točk 
(v tem primeru se dva predmeta opravljata na višji ravni), za naziv »zlati maturant« pa je 
potrebnih 30 točk.  
 
Študentje (visokošolski strokovni program in univerzitetni program) so upravičeni do 
finančne nagrade v primeru, da v vseh letnikih šolanja dosežejo povprečno oceno 8,50 in 
zaključijo študij z diplomo. Za opravljeno diplomo na visokošolskem strokovnem programu, 
študent prejme 300,00 € finančne nagrade, na univerzitetnem pa 400,00 €.  
 
V primeru, da se vsebina diplomske naloge navezuje na območje Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, znaša finančna nagrada 350,00 €, pri čemer pa študent ne rabi izkazovat pogoja 
povprečne ocene vseh študijskih let.  
 
Dijaki in študentje, ki zraven rednega šolanja izkazujejo še intelektualno, umetniško 
nadarjenost ali dosegajo izjemno izjemne dosežke na različnih področjih, se nagradijo s 
finančno nagrado, v višini 250,00 €. Natančnejša merila in pogoji se določijo v vsakoletnem 
javnem razpisu. 
 
13. čl. Pravilnika predstavlja varovalko, v primeru, da je vlagateljev več kot je proračunskih 
sredstev, saj se bo v tem primeru opravila selekcija, ki bo temeljila na uspehu: višjem uspehu 
v srednji šoli oz. višji povprečni oceni študijskih let.  
 
Pregled vlog bo opravil Odbor za družbene dejavnosti, ki bo županu po pregledu posredoval 
predlog prejemnikov finančnih nagrad. Sklep bo o višini finančne nagrade, na podlagi 
katerega se bodo upravičencu nakazala sredstva na transakcijski račun, bo izdal župan. 
 
Pravilnik bo začel veljati naslednji dan po objavi, hitro za tem se bo objavil javni razpis, da še 
letošnje leto nagradimo dijake in študente, ki so izobraževanje zaključili v šolskem letu 
2007/2008. 
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                                                               8. 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI 

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
V LETIH 2008-2011 

NA PRORAČUNSKI POSTAVKI 
CELOVITA OSKRBA 

SEVEROVZHODNE SLOVENIJE 
S PITNO VODO – 1. faza 

 
 

 
Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKELPA: 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne __________ sprejel 
Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov – Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s 
pitno vodo – 1. faza, kot je bil predlagan.  
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Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na ___ redni seji, dne __________ sprejel  
 

 
SKLEP 

O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETIH 2008-2011 
CELOVITA OSKRBA SEVEROVZHODNE SLOVENIJE S PITNO VODO 

- 1. FAZA 
 

I. 
Proračunska postavka »Gradnja vodovoda Pesnica – Lenart«, se bo vsebinsko in finančno 
spremenila z sprejetjem Rebalansa o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2008, 
še v letošnjem letu, in sicer na naslednji način: 
 
Projekt: Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo 
Vrednost projekta: 139.634,00 € 
Zagotavljanje sredstev v letu 2008: 0 
Zagotavljanje sredstev v letu 2009: 2.000,00 € 
Zagotavljanje sredstev v letu 2010: 126.671,00 € 
Zagotavljanje sredstev v letu 2011: 14.963,00 € 
 

II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 355-9/2008 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah  
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                        Župan 
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Obrazložitev: 
Občina Lenart je kot nosilka projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo 
maja letos podala vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, s katero je želela pridobiti 
državna in kohezijska sredstva za sofinanciranje navedenega projekta. Konec julija so dobili 
prvo odzivno poročilo oz. pregled vloge v prvi verziji. Ker ta projekt eden izmen največjih, 
saj je njegova skupna vrednost 18,5 milijona €, je potrebno ves postopek voditi skrbno in 
zakonito ter imeti pred sofinanciranjem projekta razčiščena vsa odprta vprašanja. Tako država 
zahteva poleg pridobljenih gradbenih dovoljenj tudi dokazila o pridobljeni pravici gradnje, vsi 
projekti morajo biti recenzirani in vse občine, ki sodelujejo v tem projektu, morajo dokazati, 
da imajo v proračunu ali v načrtih razvojnih, zagotovljena finančna sredstva.  
 
Ker mora biti projekt natančno usklajen, mora vseh dvanajst sodelujočih občin sprejeti načrt 
razvojnih programov, v katerih natančno opredelijo lastna sredstva, v kolikor imajo občine 
sprejete proračune za leto 2009 pa se investicija odvija oz. jo občina plačuje tudi v letu 2009, 
mora imeti zagotovljena sredstva tudi znotraj občinskega proračuna za leto 2009. 
 
V tabeli 1 so prikazani vsi zneski občin po letih, drugi stroški in DDV. 
V tabeli 2 so prikazana samo lastna sredstva občin, ki jih bodo občine nakazovale Občini 
Lenart po dinamiki izvajanja del oz. izstavitve situacij.  
Tabela 3 prikazuje aktivnosti in terminski plan le-teh. 
V tabeli 4 (Priloga II) je priložen pregled vseh sedmih osnovnih projektov z dolžino 
cevovoda, materiala, s katerega bo izgrajen in bruto ocenjeno investicijsko vrednostjo.  
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo morala v obdobju 2009-2012 zagotoviti lastna sredstva v 
višini 139.634,00 € po sledeči plačilni dinamiki:  

- v letu 2010: 125.671,00 € in 
- v letu 2011: 13.963,00 €. 

 
V letu 2009 bo Občina Sv. Jurij v  Slov. goricah  zaradi morebitnih stroškov v zvezi s 
pripravami dokumentacij, planirala dodatnih 2000,00 €. Zaradi eventualnih stroškov, ki se 
lahko pojavijo v zvezi s projektom, smo prav tako v vsakem letu predvideli 1000,00 € več 
finančnih sredstev, glede na sredstva, ki jih moramo zagotoviti, v skladu s projektom in so 
razvidna iz priloženih tabel. 
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TABELA  1 

ZBIR PO LETIH  2009 - 2012
(10 % BRUTO+20% NETO) z 10 % ZAMIK PLAČIL

OBČINA znesek  znesek  znesek  znesek  znesek  
 EUR % EUR % EUR % EUR % EUR %

Maribor 5.272 0      0 0,00 4.745 0,22 527 0          0 -              
Pesnica 495.608 10,01 72.337 9,40 197.232 9,00 205.537 11,32 20.502 11,69
Kungota 522.585 10,55 470.326 61,10 52.258 2,38 0 0,00 0 0,00
Šentilj 692.605 13,98 0 0,00 0 0,00 623.344 34,33 69.260 39,48
Duplek 818.298 16,52 227.089 29,50 532.088 24,27 59.121 3,26 0 0,00
Lenart 960.547 19,39 0 0,00 765.509 34,92 184.040 10,14 10.998 6,27
Sv. Trojica 200.395 4,05 0 0,00 145.111 6,62 51.368 2,83 3.916 2,23
Sv. Jurij 139.634 2,82 0 0,00 125.671 5,73 13.963 0,77 0 0,00
Benedikt 624.434 12,61 0 0,00 219.809 10,03 366.604 20,19 38.020 21,67
Sv. Ana 361.833 7,30 0 0,00 105.159 4,80 232.175 12,79 24.499 13,97
G. Radgona 130.393 2,63 0 0,00 43.931 2,00 78.304 4,31 8.158 4,65
Cerkvenjak 1.713 0,03 0 0,00 918 0,04 725 0,04 69 0,04
skupaj občine 4.953.317 100,00 769.752 100,00 2.192.433 100,00 1.815.709 100,00 175.423 100,00

drugi stroški 2.401.888 12,93 373.257 12,93 1.063.122 12,93 880.447 12,93 85.063 12,93
ocenjena vrednost investicije brez DDV 13.077.227 70,40 2.032.218 70,40 5.788.230 70,40 4.793.645 70,40 463.133 70,40
SKUPAJ neto vrednost investicije 15.479.115 83,33 2.405.475 83,33 6.851.352 83,33 5.674.092 83,33 548.196 83,33
DDV 20% neto vrednosti 3.095.823 16,67 481.095 16,67 1.370.270 16,67 1.134.818 16,67 109.639 16,67
SKUPAJ bruto vred. Invest. 18.574.938 100,00 2.886.570 100,00 8.221.622 100,00 6.808.910 100,00 657.836 100,00
Kohezijski skladi z državnim proračunom 13.621.621 73,33 2.116.818 73,33 6.029.190 73,33 4.993.201 73,33 482.413 73,33
delež občin (10% bruto ivest.) 1.857.494 10,00 288.657 10,00 822.162 10,00 680.891 10,00 65.784 10,00
DDV 20% neto vrednosti (občine) 3.095.823 16,67 481.095 16,67 1.370.270 16,67 1.134.818 16,67 109.639 16,67
SKUPAJ bruto vred. Invest. 18.574.938 100,00 2.886.570 100,00 8.221.622 100,00 6.808.910 100,00 657.836 100,00

SKUPAJ obveza občin 4.953.317 26,67 769.752 26,67 2.192.433 26,67 1.815.709 26,67 175.423 26,67

VSE skupaj
leto 2009- leto 2012

skupaj
leto 2012

skupajskupaj
leto 2010leto 2009

skupaj
leto 2011
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TABELA 2 
 
 

Leto 2009 2010 2011 2012
ZBIR PO LETIH IZ PODLAG ZA NRP OBČINE EUR  EUR EUR EUR EUR

OBČINE skupaj 4.953.317 769.752 2.192.433 1.815.710 175.423
Maribor 5.272 0 4.745 527 0
Pesnica 495.608 72.337 197.232 205.537 20.502
Kungota 522.585 470.326 52.258 0 0
Šentilj 692.605 0 0 623.344 69.260
Duplek 818.298 227.089 532.088 59.121 0
Lenart 960.547 0 765.509 184.040 10.998
Sv. Trojica 200.395 0 145.111 51.368 3.916
Sv. Jurij 139.634 0 125.671 13.963 0
Benedikt 624.434 0 219.809 366.604 38.020
Sv. Ana 361.833 0 105.159 232.175 24.499
G. Radgona 130.393 0 43.931 78.304 8.158
Cerkvenjak 1.713 0 918 725 69
Skupaj občine 4.953.317 769.752 2.192.433 1.815.710 175.423

LASTNI DELEŽI OBČIN (10% BRUTO+ 20% NETO) PO LETIH, Z ZAMIKOM PLAČIL 10%, V SKLADU S TERMINSKIM PLANOM PO PROJEKTIH iz NRP
VSE SKUPAJ 2009-2012
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TABELA 3 
 
 

TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA CELOVITE OSKRBE SV SLOVENIJE S PITNO VODO - V DELU ZA MOŽNOST FINANCIRANJA OBČIN

koda AKTIVNOSTI Končni rokleto 2007 leto 2008 leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012
investicije J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Strokovne podlage za pripravo projektne dokumentacije 31.3.2007

Podpis medobčinske pododbe 30.10.2007

Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP 30.10.2007

Predinvesticijska zasnova PIZ 30.10.2007

Investicijski program IP 29.2.2008

Analiza stroškov in koristi 29.2.2008

Vloga za Kohezijski sklad 29.2.2008

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z GD 30.9.2008

Mednarodni razpis 31.3.2009

 Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del 31.3.2009

Začetek in zaključek gradnje 31.12.2011

Poskusno obratovanje 31.12.2012

Reklamacijska doba 31.12.2012

a)
Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-
Kungota 31.12.2009 zamik plačila 10%

b)

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - 
Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega 
cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina 

31.12.2011 zamik plačila 10%

c)
Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - 
Lenart 31.12.2010 zamik plačila 10%

d)
Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - 
Duplek - Lenart I. faza 31.12.2009

e)
Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega 
cevovoda Maribor -Duplek - Lenart II. faza,  vodohran, črpališče 31.12.2010 zamik plačila 10%

f)
Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - 
Benedikt, odcep za Gornjo Radgono 31.12.2011 zamik plačila 10%

g)
Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart – 
Benedikt, odcep za Sveto Ano 31.12.2011 zamik plačila 10%
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ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA

Naslov projektne dokumentacije
Številka 
projekta

Naziv po SV Točka OPOMBA

OBSEG 
INVESTICIJE  

DOLŽINA 
CEVOVODOV (m)

VRSTA MATERIALA

BRUTO OCENJENA 
VREDNOST 

INVESTICIJE PO 
INVESTICIJSKEM 

PROGRAMU

Ocena na enoto mere 
EUR/m1

1
Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega 
cevovoda  PVC   DN 225  Pesnica - Kungota

P-540-G-2004
a) Rekonstrukcija regionalnega 

vodovodnega cevovoda Pesnica-
Kungota 

a a 6.700 LŽ DN 250/200 2.261.097 337

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega 
cevovoda AC 250 Pesnica-Lenart (k.o. Močna)

P-542-G-2004 c  /1

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega 
cevovoda AC 250 Pesnica (k.o. Ložane)-Lenart 
(k.o. Zamarkova)

P-542-G-2004 c   /2

4
Magistralni vodovod Maribor-Duplek-Lenart, I. 
faza, vodovod faza 1/6 del A, vodovod faza 1/6 
del C

6V-07162
d) Rekonstrukcija magistralnega 
vodovodnega cevovoda Maribor - 

Duplek - Lenart   I. faza 
d d  /1

d  /2

e  /1

Magistralni vodovod Maribor - Duplek - Lenart, II. 
faza, vodovod Korenska cesta faza 1/7 del 2.A, 
vodovod odcep Zimica faza 1/7 del 2.B

6V-07163 e  /2

45.613 18.574.938 407

PRILOGA 2- OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE PO ENOTI MERE PO POPISIH PROJEKTOV OB UPOŠTEVANJU TRŽNIH VREDNOSTI 
(nov.2007)  

Nabor projektne dokumentacije SV Slovenija   za uskladitev znotraj posameznih projektnih sklopov (investicijskih, tehničnih) med projektnimi sklopi in znotraj posameznega dokumenta (PGD ali IP študija izvedljivosti…odstopanja v terminskih planih, prilogah

f) Rekonstrukcija magistralnega 
vodovodnega cevovoda Lenart - 

Benedikt, odcep za Gornjo 
Radgono 

6
Magistralni vodovodni cevovod Maribor – 
Benedikt,odcep Gornja Radgona

6V-B58 

LŽ DN 
250/200/150/100   

REZERVOAR 400 
m3, PRE 

ČRPALIŠČA

2.600

7.366

 b) Rekonstrukcija regionalnega 
vodovodnega cevovoda Pesnica - 

Šentilj z vodohranom Kaniža in 
zamenjava vodovodnega 

cevovoda od prečrpalne postaje 
Jelenče do vodohrana Jarenina 

6V-B57 

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega 
cevovoda PVC   DN 225 Pesnica - Šentilj

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega 
cevovoda PVC   DN 225 Pesnica - Šentilj, I. 
faza B; VH Kaniža 400 m³, dovodi in obnova 
črpališč

Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda PP 
Jelenče – VH Jarenina

6V-B78

P-540-G-2004

6V-B30

g) Rekonstrukcija magistralnega 
vodovodnega cevovoda Lenart – 

Benedikt, odcep za Sv. Ano 

f

g

5

Magistralni vodovod Duplek (Korena) - Lenart 
(Dolge Njive), odsek občinska meja  
Duplek/Lenart - VH Žikarce 300 m³ s HP (novi) - 
VH Sv. Barbara - PP Korena (nova)

6V-07127
e                                    

z odsekom 
iz d (odsek 
1/6 del B)

e) Rekonstrukcija in novogradnja 
magistralnega vodovodnega 
cevovoda Maribor -Duplek - 

Lenart       II. faza,  vodohran, 
črpališče

7
Magistralni vodovodni cevovod Maribor – 
Benedikt, odcep Sveta Ana

410

550

328

340

f 7.520 345

g 1.627 378LŽ DN 150

2.597.016

615.259

3.366.081

6.377.930

851.582

2.505.973

3

8.200

11.600c
c) Rekonstrukcija regionalnega 

vodovodnega cevovoda Pesnica - 
Lenart 

b  /3

b  /2

b  /1

b2

LŽ DN 400

LŽ DN 150

LŽ DN 150/100  
REZERVOAR 300 

m3, PRE 
ČRPALIŠČE

LŽ DN 
300/250/200/150
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                                                               9. 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O 

PLAČAH OBČINSKIH 
FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH 
ČLANOV DELOVNIH TELES 

OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV 
DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER 
POVRAČILIH STROŠKOV OBČINE SV. 

JURIJ V SLOV. GORICAH 
 
Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Jasna Senekovič 
 

 
V obravnavani točki sta predložena dva predloga, o katerih se bo opredelil in odločal občinski 
svet: A) Pravilnik po predlogu Nadzornega odbora 
         B) Pravilnik po predlogu Statutarno pravne komisije 
 
 
 
 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 72. 
čl. Poslovnika občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 33/2007), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na ___ redni seji, dne _______ sprejel Pravilnik o 
spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah.  
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A) PREDLOG NADZORNEGA ODBORA 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 72. 
čl. Poslovnika občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 33/2007), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na ___ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

PRAVILNIK O  SPREMEMBI 
PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN 

NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV 

TER POVRAČILIH STROŠKOV 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
1. člen 

Za petim členom Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Sv 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 6/07 in 13/08), se doda nov 5a. člen, ki se glasi: 
 
Član nadzornega odbora zraven mesečnega nadomestila in sejnine prejema še: 

- 120,00 € za opravo zelo zahtevnega nadzora; 
- 100,00 € za opravo zahtevnega nadzora; 
- 80,00 € za opravo manj zahtevnega nadzora.  

 
Za pisanje poročila o izvedenem nadzoru članu nadzornega odbora pripada 40,00 € na vsako 
zapisano poročilo.  
 
Za proučitev predpisov pripada članom nadzornega odbora 25,00 €. 
  

2. člen 
V ostalem ostane Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah nespremenjen ter kot tak v veljavi. 
 

3. člen 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 007-1/2008 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                       Župan 
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Obrazložitev: 
Nadzorni odbor je na Občino Sv. Jurij v Slov. goricah naslovil predlog, da se članom zviša 
plačilo za opravo sej in nadzorov. Predolg spremembe pravilnika A tako določa vse zahtevke, 
ki jih nadzorni odbor predlagal. Predlagajo, da za opravljen nadzor prejmejo zraven 
mesečnega nadomestila in plačila za seje, še  plačilo za opravljene nadzore, plačilo za pisanje 
poročil in plačilo za proučitev predpisov. V spremembo pravilnika niso upoštevani stroški za 
izobraževanja in povračila potnih stroškov, za kar so prav tako podali zahtevek, a se jim 
slednje zagotavlja iz proračunske postavke materialni stroški za nadzorni odbor, 200202, v 
višini 855,00 €. Sicer pa je z rebalansom k proračunu letos že bila narejena sprememba, ki je 
zvišal  proračunsko postavko 200201- sejnine za nadzorni odbor iz 975,00 € na 2.570,00 €,  
 
Plačilo članom nadzornega odbora po sprejemu pravilnika, takšnega kot ga je predlagal 
nadzorni odbor, ob predpostavki, da opravijo letno šest sej in 13 nadzorov (toliko jih je 
določenih v Letnem programu dela nadzornega odbora). Primerjava temelji na povprečnem 
plačilu nadzora, ki je 100,00 (sicer se bi nadzor plačeval kot je razvidno iz 2. odst. 1. čl. 
predloga): 
 
Tabela 1 
PLAČILO  KOLIČINA ZNESEK SKUPNI ZNESEK 
Mesečno 
nadomestilo 

12 
mesecev,  
3 člani 

25,00 € 900,00 € neto 

Sejnina 6 sej 21,00 € 
10,50 € za vodenje seje 

189,00 € neto za predsednico 
126,00 € neto za člana 
Skupaj: 441,00 € neto  

Nadzori 13 
nadzorov 
3 člani 

100,00 € 3.900,00 € neto 

Pisanje poročil 13 poročil 40,00 € 520,00 € neto 
Proučitev predpisov 5 25,00 € 125,00 € neto 
Skupaj 5.886,00 € neto oz. 7.595,82 

€ bruto. 
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 B) PREDLOG S PRIPOMBAMI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
Na podlagi 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 72. 
čl. Poslovnika občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 33/2007), je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, na ___ redni seji, dne _______ sprejel  
 
 

PRAVILNIK O  SPREMEMBI 
PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN 

NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 
TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV 

TER POVRAČILIH STROŠKOV 
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 

 
1. člen 

Za petim členom Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Sv 
Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 6/07 in 13/08), se doda nov 5a. člen, ki se glasi: 
 
Član nadzornega odbora zraven mesečnega nadomestila in sejnine prejema še: 

- 120,00 € bruto za opravo zelo zahtevnega nadzora; 
- 100,00 € bruto za opravo zahtevnega nadzora; 
- 80,00 € bruto za opravo manj zahtevnega nadzora.  

 
Zelo zahteven, zahteven in manj zahteven nadzor opredeljuje Priloga I tega pravilnika.  
 

2. člen 
V ostalem ostane Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah nespremenjen ter kot tak v veljavi. 
 

3. člen 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku 
Štajerske in Koroške regije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 007-1/2008 
 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                    Peter Škrlec 
                                                                                                       Župan 
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PRILOGA I 
 
 

VRSTA NADZORA OPREDELITEV 
 

ZELO ZAHTEVEN NADZOR 
 

Je nadzor nad poslovanjem občine v 
posameznem obdobju ali letu ter nadzor 
smotrnosti poslovanja občine: nadzor 
investicije nad 300.000,00 € in zaključni 
račun občine. 

 
 
 

ZAHTEVEN NADZOR 
 

Predstavlja nadzor nad zaokroženim 
poslovanjem občine, npr. investicijski 
odhodki, postopki oddaje javnih naročil, 
prevzemanje obveznosti, plače javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, nadzor tekočih 
transferov, in sicer v vrednosti od 50.000,00 
€ do 300.000,00 €. 

 
 
 

MANJ ZAHTEVEN NADZOR 
 

Je nadzor, ki je osredotočen na posamezno 
proračunsko postavko ali podpostavko, npr. 
posamezna investicija, tekoči transfer na 
posameznem področju (kmetijstvo, kultura, 
šport,…), prihodki od prodaje posameznega 
premičnega ali nepremičnega premoženja, in 
sicer do vrednosti 50.000,00 €. 
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Obrazložitev: 
Župan je predlog nadzornega odbora predal v pregled Statutarno pravi komisiji, ki je predlog 
obravnavala na 2. redni seji. V zvezi z finančnimi zahtevki nadzornega odbora, se je 
opredelila, kot je razvidno iz predloga spremembe pravilnika in stroškovne preglednice v 
Tabeli 2.   
 
Plačilo članom nadzornega odbora po sprejemu pravilnika takšnega kot ga je spremenila 
Statutarno pravna komisija, ob predpostavki, da opravijo šest sej in 13 nadzorov (toliko jih je 
določenih v Letnem programu dela nadzornega odbora). Primerjava prav tako temelji na 
povprečnem plačilu nadzora, ki je 100,00: 
 
Tabela 2 
PLAČILO  KOLIČINA ZNESEK SKUPNI ZNESEK 
Mesečno 
nadomestilo 

12 
mesecev,  
3 člani 

25,00 € 900,00 € neto 

Sejnina 6 sej 21,00 € 
10,50 € za vodenje seje 

189,00 €  neto za 
predsednico 
126,00 € neto za člana 
Skupaj: 441,00 neto € 

Nadzori 13 
nadzorov 

100,00 € bruto oz. 
80,00 € neto.  

3.900,00 € bruto oz. 3.022,11 
€ neto.  

Skupaj 4.461,00 € neto oz. 5.756,87 
€ bruto. 

 
 
Statutarno pravna komisija, je prav tako predlagala, da se po težavnostni stopnji razlikovani 
nadzori opredelijo. Opredelitev vrst nadzorov pa se naj izvede tako, da se opredelitve 
nadzorov na zahtevne, manj zahtevne in zelo zahtevne dodajo kot Priloga I k Pravilniku. 
 
Letošnje leto smo Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah enkrat že spreminjali. Takrat, prav tako na pobudo nadzornega odbora. S 
spremembo se jim je za leto 2008 zagotovilo mesečno nadomestilo, ki ga sedaj prejemajo 
enako kot člani občinskega sveta.  
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                                                               10. 
 
 
 

ODLOK  
O OBČINSKIH CESTAH  

V OBČINI SV. JURIJ  
V SLOV. GORICAH 

 
 
 
 
 
 

Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRVA OBRAVNAVA 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 
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 ____ redni seji dne __________ sprejel 
Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
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PRVA OBRAVNAVA 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 
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 ____ redni seji dne __________ 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 gospodarske javne službe; 
    –    inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje 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 sistemom se v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne krajevne ceste in krajevne 
ceste. 
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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 
javnih 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. 
 
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, občinski sveta ali 
župan občine. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest. 
 
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet občine. 
 
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije 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) 

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za proračunsko obdobje 
določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo 
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja sprejme občinski svet občine.  
 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste 
kategorije kot rekonstruirana cesta. 
 

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 parkirišča, 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 primerne 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 Občinski svet občine. 
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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 predlaga 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 postopku 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 sprememb v zemljiškem katastru se 
začne na zahtevo lastnika ali upravljavca javne ceste. 
 
Meje javne ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, načrta 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 parcela javne ceste in lastniki parcel, na katere neposredno meji 
parcela javne ceste. 
 
Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne 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 zamejičijo samo horizontalni 
lomi meje javne ceste. 
 
Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej javne ceste upoštevajo po veljavnih podatkih 
zemljiškega katastra. 
 

11. člen 
(turistične in druge poti) 

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o 
javnih cestah, in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov 
ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku. 
 
Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih 
spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je 
namenjena. 
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Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz 
vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
Občine njihovim upravljavcem. 
 
 

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
 
 

12. 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.  
 

13. člen 
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo 
prednostne naloge in vzdrževanja 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, 
določenim 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. 
 
 

14. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in 
varstvo občinskih cest opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste.  
 
Te obsegajo zlasti:  

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja 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 občinskih 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 27. člena tega odloka); 
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste; 
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe 

izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah; 
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov; 
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– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb 
njihove prometne ureditve in/ali prometne 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 25. 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. 
 

15. člen 
(financiranje občinskih cest) 

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine. 
 
Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike Slovenije, 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 
 
 

16. 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 predpisanega 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 občinske ceste, 
ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo. 
 

17. 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 
njihove graditve in vzdrževanja. 
 
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi 
prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, 
avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanja spremljajočih 
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa. 
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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 
pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za 
vzdrževalno delo v javno korist. 
 

18. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo 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 investitorjem in 
lastnikom te nepremičnine. 
 

19. 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 druge nepremičnine sklenjena pogodba 
namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva od 
investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi 
pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile 
uporabljene pri sklenitvi pogodbe. 
 

20. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih 
postajališč pristojen občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih 
prevoznikov. 
 

21. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov) 

Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo 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 vzdrževanja 
občinske ceste. 
 
Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj 
struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka. 
 

22. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve 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 investitor objekta ali 
naprave. 
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Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste 
v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za 
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem 
odstavku. 
 

23. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih 
in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija 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. 
 

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

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu 
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo ceste. 
 
Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati investitorju 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 oziroma upravljavce objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti. 
 

25. člen 
(graditev občinskih cest) 

Občinske cest se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in 
objektov na njej mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor. 
Izvajalec 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 kategorizacija se opravi po določbah 
drugega poglavja tega odloka.  
 

26. člen 
(koncesija za graditev občinske ceste) 

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



 61 

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 odlokom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka 
drugače določeno. 
 

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
 
 

27. člen 
(odgovornost za stanje občinskih cest) 

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo 
javne ceste in določbe 32. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa. 
 
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz 
tretjega odstavka 32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe. 
 
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 32. člena 
tega odloka je odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste. 
 

28. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno 
vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja. 
 
Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po 
predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe. 
 
Način izvajanja javne službe se lahko določi tudi v vseh ostalih oblikah, ki so določene v 
Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v 
obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah. 

Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja pristojen občinski 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. 
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Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinskih cestah opravi komisija, ki jo 
imenuje župan. 

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

29. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 

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

30. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 

Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov 
na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi cestami, je 
pristojen občinski upravni organ za ceste. 
 

31. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste preusmeri 
promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet. 
 
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno 
obremenitev te ceste, se mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste. 
 
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje 
lastnika 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 prevzem 
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. 
 
 

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
 
 

1. Varstvo občinskih cest 
 

32. člen 
(omejitev uporabe občinske ceste) 

Če je občinska cesta v takem stanju, 
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil, 
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste ali 
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost 

prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in podobno), 
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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 njenem 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 alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in 
občinskega inšpektorja 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 odstavka tega člena, lahko izvedeta 
tudi izvajalec rednega vzdrževanja 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 
naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen 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 50. člena tega odloka. 
 
Občinski upravni organ za ceste  lahko na posameznih občinskih 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 tovornih 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 drugimi emisijami 
prometa 
 
Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
v okviru izvajanja te javne službe. 
 

33. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in 
promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 
 
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega 
upravnega organa za ceste. 
 
Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega 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 varovanja 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 
odloka. 
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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 prostorskimi izvedbenimi akti 
občine. 
 

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

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni 
vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni 
občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega 
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega 
upravnega organa 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 njihovo napeljavo oziroma postavitev. 
 
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka 
tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali 
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste. 
 

35. člen 
(dela na občinski cesti) 

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z 
dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. 
 
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo 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, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje 
občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora 
takoj odstraniti neposredno nevarnost in 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 izvajalca 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. 
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36. člen 
(opravljanje del ob občinski cesti) 

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in opravljanje 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. 
 

37. člen 
(izredni prevoz) 

Vozila ne smejo presegati dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, 
predpisanih za posamezne vrste vozil. 
 
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo s predpisi 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 določijo način in pogoji prevoza ter 
višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih 
cestah, izda pristojen občinski upravni organ za ceste v petnajstih dneh po vložitvi popolne 
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca 
rednega vzdrževanja občinskih cest. 
 
Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za 
ceste, ki v roku iz prejšnjega odstavka obvesti Občino. V tem primeru Občini pripada 
sorazmerni delež povračila za izredni prevoz po občinskih cestah. 
 
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj 
zaradi vzpostavitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in 
drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora 
pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste uskladiti 
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo. 
 

38. člen 
(nadzor izrednih prevozov) 

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije 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 škodo na občinski cesti, če jo je povzročil. 
 

39. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti) 

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo drugega 
odstavka 17. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski upravni 
organ za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu 
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti. 
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Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in 
drugimi pogoji rabe površine iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše 
Župan. 
 
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali 
spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. 
 

40. 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 pogoji 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 lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje. 
 
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, 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 območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste. 
 
Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojen občinski 
upravni organ za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, 
določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena. 
 

41. 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 
občinski upravni organ za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev 
spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov 
pravni naslednik. 
 

42. 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 soglasja iz 40. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 
41. člena tega odloka.  
 
Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni 
naslednik. 
 

43. 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 občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega 



 67 

varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za 
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.  
 
Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče 
reke, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom (pristojno službo občinske 
uprave) 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 in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo 
občinske ceste. 
 

44. člen 
 (graditev žičniških naprav čez občinske ceste) 

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje 
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.  
 
Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno 
napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma 
upravljalec žičniške naprave. 
 

45. člen 
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti) 

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni 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 investitor pridobiti soglasje pristojnega 
občinskega upravnega organa za ceste. 
 

46. 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. 
 

47. 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 zemljišču 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 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. 
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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 obcestnih 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 svetlobne 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 tovora; 
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 spreminjati 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 zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora poravnati 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme 
rednega vzdrževanja občinskih cest. 

48. 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 cestah samo, če imajo gosenice 
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča. 
 

49. 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. 
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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 
drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste. 
 
Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo imeti na strehah 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 varnosti 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 
 

50. 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 51. 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 izvedba 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 občinske 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. 
 

51. 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, 
občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju 
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno 
tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske 
ceste. 
 
O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katere na 
podlagi drugega odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora 
izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihovega izvajanja obvestiti 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 ceste 
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali 
popolne zapore občinske ceste. 
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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 dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti 
če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med 
turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste. 
 
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske 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 
policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste. 
 

52. člen 
(polje preglednosti) 

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto v ravnini (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 preglednosti). 
 
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega 
inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire. 
 
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe 
zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev 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 odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena 
v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 33. člena tega odloka. 
 
 

53. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa upravni občinski organ pristojen za ceste, 
razen v primerih iz 32. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, 
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah 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 opozarjajo na kulturni in zgodovinski 
spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in podobno 
(turistična in druga obvestila signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. 
O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge obvestilne 
signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom. 
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Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev 
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev. 
 

54. 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 
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. 
Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko 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 pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in 
odstranitve. 
 
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v 
naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda 
pristojen občinski upravni organ za ceste. V soglasju 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 izobešanje transparentov preko 
občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in 
za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine. Transparenti morajo biti izobešeni 
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste. 

 
55. člen 

(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij) 
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opraviti dejavnost (gostinsko, trgovsko, 
servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in 
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 40. in 41. 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 uporabnega dovoljenja za objekte in 
prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega 
občinskega upravnega organa za ceste. 

 
56. člen 

(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v 
prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste, ter 
zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na 
zapisnik pri županu. 
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VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
 
 

57. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno 
uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste. 
 

58. člen 
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

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

59. 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 odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti. 
    2. Nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti 

ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez ustreznega dovoljenja ali v nasprotju s projektno 
dokumentacijo 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 izdanega 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 cesti 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 varovalnem 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 odstavka te teze, je 8 dni od dneva 
njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme točke prvega 
odstavka 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 inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja 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 inšpektor za ceste pravico: 
 

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo 
upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij 
in skupnosti; 
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– 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 skladu 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 javnih 
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; 

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za 
ceste, poda pisno pojasnilo in izjavo 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, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo. 
 
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi 
pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, 
lahko poda izvajalcu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, določenih 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 
 
 

60. člen 
(prekrški) 

Z globo od 1.251,88 EUR do 2.921,05 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 varovalnem pasu občinske ceste 
ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 33. člena). 

2. Brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske 
vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, 
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 34. člena). 

3. Brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali 
opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 35. člena). 

4. Brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na 
zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (36. člen). 

5. Postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni 
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega občinskega upravnega 
organa za ceste (39. člen). 
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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 40. 
člena). 

7. Vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne 
prilagodi tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 43. člena). 

8. Brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z 
ustrezno lovilno napravo (44. člen). 

9. Brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali 
na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej 
(45. 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 soglasja (46. 
člen). 

11. Začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli 
dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali 
objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (47. člen). 

12. Vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišča 
(prvi odstavek 48. člena). 

13. Vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki ne 
poškodujejo vozišča (drugi odstavek 48. 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 49. 
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 
50. člena). 

16. Ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste 
zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi 
odstavek 51. 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 odstavek 51. člena). 

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

19. Postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi 
tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje 
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (54. člen). 

 
Z globo od 417,29 EUR do 1.251,88 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

 
61. člen 

(prekrški posameznikov) 
Z globo od  208,65 EUR do 834,59 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero 
od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena. 
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62. člen 
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest) 

Z globo od 1.251,88 EUR do 2.921,05 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega 
vzdrževanja občinskih cest: 
    1. Če teh cest ne vzdržuje redno, tako da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi 

odstavek 27. člena). 
    2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (četrti odstavek 

28. člena). 
 
Z globo od 417,29 EUR do 1.251,88 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. 
 

63. člen 
(kršitev obveznosti uskladitve del) 

Z globo od 1.251,88 EUR do 2.921,05 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 organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in 
načrtov (tretji odstavek 24. člena). 
 
Z globo od 417,29 EUR do 1.251,88 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba investitorja. 
 
Z globo od 417,29 EUR do 1.251,88 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali 
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 
24. člena). 
 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

64. 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 
odloka. 
 

65. 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 določbam Pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega 
predpisa.  
 
Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o 
cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, 
določenimi v dovoljenju, se odstranijo. 
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66. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v 
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne 
glede na svojo vrednost.  
 
Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso 
prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom. 
 

67. 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. 
 

68. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in 
Koroške regije. 
 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 371-18/2008 
 
 
 
                                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                       Peter Škrlec 
                                                                                                           Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

Obrazložitev: 
V skladu z Zakonom o cestah ( Uradni list RS, št. 33/06, 45/08), se javne ceste v Republiki 
Sloveniji delijo na državne in občinske. Občinske ceste v Občini Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah so vse tiste javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinske ceste so v 
lasti občine. Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru, se občinske ceste 
delijo na lokalne ceste in javne poti. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne 
poti in javne poti za kolesarje. 
 
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, javno naročanje in ta odlok. 
 
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 gospodarske javne službe; 
    –    inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka. 
 
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, upravlja 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah oz. Režijski obrat, v kolikor bo ustanovljen. 
 
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. 
 
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in 
promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 
 
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno 
uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste. 
 
Odlok vsebuje tudi kazenske določbe, ki natančneje določajo postopanja v primeru  kršitev ter 
višino posamezne globe.  
 
S sprejetjem odloka bo za območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah prenehal veljati odlok, ki 
ureja občinske ceste v Občini Lenart, katerega uporabljamo na podlagi 122. čl. Statuta občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Pripravljen je predlog odloka za prvo obravnavo.  
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                                                               11. 
 
 
 
 

ODLOK  
O KATEGORIZACIJI 

OBČINSKIH CEST 
V OBČINI SV. JURJIJ V SLOV.  

GORICAH 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVA OBRAVNAVA: 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah - UPB1 (Uradni list RS; št. 
33/06, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 
in 33/2007), je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ___ redni seji, dne 
_____________ sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah, v prvi obravnavi. 
 
 



 79 

PRVA OBRAVNAVA 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah - UPB1 (Uradni list RS; št. 
33/06, 45/08) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 1/2007 
in 33/2007), je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah na ___ redni seji, dne 
_____________ sprejel  
 
 

ODLOK 
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 prevzemajo. 
 

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

Zap. 
št. 

Številk
a ceste 
ali 
odseka 

Začetek 
ceste ali 
odseka 

Potek ceste 
Konec 
ceste ali 
odseka 

Dolžina 
ceste ali 
odseka 
v občini 
[m] 

Namen 
uporab
e 

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 - Črnec 
Zg. Partinje 
54 

185 V 0 

29 703404 703400 Zg. Partinje - Črnec - 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 
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Zap. 
št. 

Številk
a ceste 
ali 
odseka 

Začetek 
ceste ali 
odseka 

Potek ceste 
Konec 
ceste ali 
odseka 

Dolžina 
ceste ali 
odseka 
v občini 
[m] 

Namen 
uporab
e 

Preostala 
dolžina ceste 
v sosednji 
občini 
m] 

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 

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 
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5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena 
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno 
mnenje 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 kategorizaciji 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. 
 
 
 
Jurovski Dol, 09.10.2008 
Zadeva: 371-16/2008 
 
 
                                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                      Peter Škrlec 
                                                                                                          Župan 
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Obrazložitev: 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah na svojem območju ukinja Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Lenart (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2000). Razlog za 
spremembo odloka, je priprava samostojnega odloka o kategorizaciji občinskih cest na 
območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki je nastala z odcepitvijo od Občine Lenart. 
V ta namen se je javno cestno omrežje Občine Lenart razdelilo. Vse poglavitne spremembe so 
prikazane v nadaljevanju. 
 
Bistvene spremembe, ki zadevajo občinsko cestno omrežje so: 

1) Kategorizacija novih javnih poti; 
2) Uskladitev medobčinskih cest; 
3) Uskladitev cestnega omrežja z realnim stanjem v naravi; 
4) Uskladitev občinskih cest z Zavodom za gozdove Slovenije; 
5) Uskladitev dolžin vseh cest z njihovo digitalno dolžino. 
 

Obrazložitev: 
1) Na območju občine se je kategoriziralo več novih odsekov javnih poti (JP 705341, JP 

703332, JP 703452, JP 703453, JP 705531, JP 705551, JP 705541, JP 705561, JP 705571, 
JP 703403, JP 703404, JP 703405, JP 705342, JP 703318, JP 703406, JP 703407, JP 
703342, JP 703343, JP 703423, JP 703412, JP 703413, JP 703414, JP 703322 ter JP 
703363), saj občina želi vsem lokalnim prebivalcem zagotoviti nemoten dostop na javno 
cestno omrežje. Vsi novi odseki izkazujejo javni interes lokalnega prebivalstva. 

2) Občina je s sosednjimi občinami, Občino Lenart, Občino Šentilj ter Občino Sveta Ana 
uskladila in pisno potrdila vse ceste, ki potekajo v oz. iz Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. 

3) Občinsko cestno omrežje se je uskladilo z realnim stanjem v naravi. Odsekom so se 
popravili začetki in konci odsekov ter ukinili tisti odseki, ki niso imeli ustrezne voziščne 
konstrukcije (potekali so čez travnike oz. slabše travnate kolesnice). 

4) Občina je z Zavodom za gozdove Slovenije uskladila prekrivanje občinske ceste JP 703491 
in gozdne ceste GC 120508 ter JP 703492 in GC 120510. Deli kjer so se predmetne ceste 
prekrivale so ostali kategorizirani kot javna pot, gozdne ceste pa so se ukinile. 

5) Ker DRSC priporoča, da se vse dolžine občinskih cest uskladijo z njihovo digitalno 
dolžino, je bilo pri spremembi Odloka to priporočilo upoštevano. Predlog Odloka sedaj 
prikazuje digitalno dolžino posamezne ceste – to je dolžina ceste, ki je določena z 
računalniško digitalizacijo. 

 
To je povzetek bistvenih sprememb občinskega odloka. Namen teh sprememb je urediti, 
uskladiti in izboljšati delovanje občinskega cestnega omrežja, izboljšati njegovo prepustnost 
in uskladitev z javnim pomenom posamezne ceste. 
Za sprejem osnutka Odloka je bilo s strani DRSC pridobljeno obvezno predhodno soglasje, 
tako da so nove dolžine občinskega cestnega omrežja sledeče. 
 

Kategorija 
Nova dolžina 
[km] 

LC 30,364 
JP 56,924 
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                                                               12. 
 

RAZPRAVA 
O NOVEM NAMENU 

ZGRADBE 
STAREGA VRTCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predlagatelj: Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Gradivo pripravil: Urad občinske uprave 
 
Nosilec gradiva: Samo Kristl 
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RAZPRAVA O NOVEM NAMENU ZGRADBE STAREGA VRTCA 
 

S 01.09.2008 sta se oddelka vrtca preselila v nove prostore, tako se je vrtec na stari lokaciji 
izpraznil, stavba ostaja neizkoriščena.  
 
Člane občinskega sveta prosimo, da razmislijo o bodoči funkciji stavbe v središču Jurovskega 
Dola. V zvezi z uporabo te stavbe v prihodnosti, bo na seji potekla razprava s podajanjem 
predlogov, kako najbolje izkoristiti ta prostor. 
 
Pričakujemo pobude o namenu uporabe zgradbe, ki se bi lahko uporabila npr. za gostinski 
namen ali se preuredila v dom ostarelih in podobno.  
 
 


