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Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1 – UPB1, 70/08 – ZVO-1B), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06
– UPB1, 92/05, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 57/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/70 in 1/09) ter skladno z
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 22. redni seji,
dne 15.10.2009 sprejel naslednji

ODLOK
o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Renče-Vogrsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne sluţbe v Občini Renče-Vogrsko in ureja in določa način njihovega
opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih sluţb, območje izvajanja gospodarskih javnih sluţb, uporabo dobrin
gospodarskih javnih sluţb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih sluţb določajo akti o ureditvi posameznih
gospodarskih javnih sluţb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Renče-Vogrsko.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB
2.

člen

Obvezne gospodarske javne sluţbe so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
vzdrţevanje občinskih javnih cest,
urejanje in vzdrţevanje javnih površin,
gasilska sluţba,
urejanje in vzdrţevanje pokopališč

in druge gospodarske javne sluţbe, če je tako določeno z zakonom.
3. člen
Izbirne gospodarske javne sluţbe so:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
2. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
3. upravljanje in vzdrţevanje javne razsvetljave.
Kot izbirne gospodarske javne sluţbe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine
Renče-Vogrsko.
4. člen
Gospodarske javne sluţbe za zagotavljanje potreb po javnih dobrinah prebivalcev Občine Renče-Vogrsko se zagotavljajo v
teritorialnem okviru Občine Renče-Vogrsko ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroţenih oskrbovalnih sistemov, razen
če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne sluţbe ni določeno drugače.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB
5. člen
Občina Renče-Vogrsko posamezne vrste gospodarskih javnih sluţb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje in vzdrţevanje pokopališč,
2. vzdrţevanje občinskih javnih cest,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. upravljanje in vzdrţevanje javne razsvetljave.
C) V reţijskem obratu:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
2. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.
3. urejanje in vzdrţevanje javnih površin.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Renče-Vogrsko.
7. člen
Koncesijske akte sprejme Občinski svet Občine Renče-Vogrsko. Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti občinske
uprave Občine Renče-Vogrsko.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih sluţb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne
sluţbe, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog, se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka
pooblasti izvajalca gospodarske javne sluţbe.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŢB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive,
plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se
oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne sluţbe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 9.
člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih sluţb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih sluţb je pod enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine
Renče-Vogrsko.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Renče-Vogrsko ustanovi Svet uporabnikov. Svet uporabnikov
sestavljajo predstavniki Krajevnih skupnosti na območju Občine Renče-Vogrsko in en predstavnik občinskega sveta.
14. člen
Pristojnosti Sveta uporabnikov so:
usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge ţupanu in občinskemu svetu,
daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih sluţb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih sluţb se opredelijo v odloku o načinu opravljanja
posamezne gospodarske javne sluţbe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Renče-Vogrsko in so del javne lastnine, ki je javno
dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih sluţb so dolţni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-28/2009-1
Bukovica, 15.10.2009

ŢUPAN
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 92/05, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 –
ZCestV in 57/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1 – UPB1, 70/08 – ZVO-1B), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 4. , 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 115/06 – ZP-1D, 17/08
– ZP-1E, 21/08 in 76/08), skladno s 36. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 18.
člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 22. redni
seji, dne 15.10.2009, sprejel naslednji

ODLOK
O OBČINSKIH JAVNIH CESTAH
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske javne sluţbe vzdrţevanje občinskih javnih cest ter določitev izvajalca
javne sluţbe v Občini Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: javna sluţba).
2. člen
Javna sluţba obsega naslednje storitve:
- pregledniško sluţbo,
- redno vzdrţevanje prometnih površin,
- redno vzdrţevanje bankin,
- redno vzdrţevanje odvodnjavanja,
- redno vzdrţevanje breţin,
- redno vzdrţevanje vertikalne signalizacije in opreme,
- redno vzdrţevanje horizontalne signalizacije,
- redno vzdrţevanje cestnih naprav in objektov,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest, hodnikov za pešce, javnih parkirišč in drugih javnih prometnih površin,
- intervencijske ukrepe,
- zimsko sluţbo,
- izdajanje strokovnih mnenj za posege v varovalnem pasu občinskih cest,
- vzdrţevanje in aţuriranje katastra in banke cestnih podatkov.
3. člen
Poleg javne sluţbe, določene v 1. členu, določa ta odlok tudi:
1. občinske ceste in postopek njihove kategorizacije,
2. upravljanje in graditev ter vzdrţevanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih,
3. postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva,
4. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka,
5. druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.
4. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
gospodarska javna sluţba, oziroma javna sluţba: je lokalna gospodarska javna sluţba iz 1. člena tega odloka,
koncedent je Občina Renče-Vogrsko,
koncesija je koncesija za izvajanje gospodarske javne sluţbe iz 1. člena tega odloka,
koncesionar je vsaka oseba, ki izvaja gospodarsko javno sluţbo iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije (izvajalec
javne sluţbe).
5. člen
V Občini Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije.
2. OBMOČJE IZVAJANJA, UPRAVLJAVEC OBČINSKIH CEST IN JAVNO DOBRO
6. člen
Gospodarska javna sluţba iz 1. člena tega odloka se izvaja na celotnem območju občine.
7.

člen

Z občinskimi cestami na območju občine upravlja občina.
8. člen
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za
gospodarske javne sluţbe.
9. člen
Občinske javne ceste so javno dobro v lasti občine in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic razen v primerih, določenih z zakonom.
Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih
udeleţencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in postopku iz zakona
in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe.
10. člen
Občinske ceste na območju občine se gradijo in vzdrţujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne
ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi o varnosti cestnega prometa in ta
odlok.
11. člen
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi
Zakona o javnih cestah in na njem temelječih predpisih.
3. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
12. člen
Storitve javne sluţbe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
Uporaba storitev javne sluţbe je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih sluţb (5.
člen ZGJS), za uporabnike omogočena.
3.1. OBČINSKE CESTE
13. člen
Občinske ceste so vse kategorizirane javne ceste na območju občine, ki niso kategorizirane kot drţavne ceste in so urejene v
Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Renče-Vogrsko.
14. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste ter javne poti.
Podkategorije lokalnih cest so zbirne krajevne ceste in krajevne poti.
Podkategorije javnih poti so javne poti v naseljih in med naselji ter javne poti za kolesarje.
Uporaba kategorizirane občinske ceste je dovoljena za ves promet, v skladu s prometno

signalizacijo.

15. člen
Prometne površine v javni lasti, ki niso kategorizirane na način iz 16. člena tega odloka, se obravnavajo kot druge
nevzdrţevane javne površine.
16. člen
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet z odlokom na predlog ţupana.
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
17. člen
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se
določijo po postopku iz 16. člena tega odloka.
O predlogu za prenos občinske ceste med drţavne ceste odloči Občinski svet na predlog ţupana.
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade republike Slovenije o prenosu drţavne ceste med občinske ceste, ima novo
kategorijo, določeno v takšnem sklepu.
Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo v kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine in se
upoštevajo v planu razvoja in vzdrţevanja občinskih cest za naslednje leto.
18. člen
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot nadomeščena.
19. člen
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 ali druge potrebe udeleţencev v prometu ali pa se
agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
Ne glede na določbo drugega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, prenese med
nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z upravljavcem teh ceste.
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem
prenosu med nekategorizirane ceste, odloči občinski svet na predlog ţupana.
20. člen
Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga
občini njen prenos med občinske ceste.
O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste odloči Občinski svet na predlog ţupana, njena kategorizacija pa se
opravi po postopku iz 16. člena tega odloka.
21. člen
Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, planinske poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih koč in vrhov,
dostopu do kmetijskih površin in drugih površin oziroma nepremičnin, 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 vzdrţevati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, ki
jim je namenjena.
Sredstva za graditev in vzdrţevanje poti iz drugega odstavka tega člena se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov.
22. člen
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
mejaša, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med mejašem in
investitorjem občinske ceste, ali na drug, z zakonom določen način, ustanovi stvarna sluţnost za takšno izvedbo.
23. člen
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 vzdrţevanja.
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določi tudi prometna ureditev občinske ceste in
ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj
vozišča za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za
gradnjo objektov za vzdrţevanje cest in za nadzor cestnega prometa.
Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo
gibanja.
24. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo
investitorja lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve ali druge
omejitve lastninske pravice ta pravica odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te
nepremičnine.
Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji
proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu o javnih cestah.
25. člen
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz 24. člena tega odloka v rokih, določenih v odločbi o razlastitvi, 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, če se nepremičnina v zakonsko določenem roku po sklenitvi pogodbe ne prične uporabljati za
namene razlastitve, zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o vračilu tega zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi
pogodbe o vračilu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
26. člen
Avtobusna postajališča in obračališča na rednih linijah se praviloma urejajo izven vozišča.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni občinski organ, po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa,
izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več
potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč pristojni
organ ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča občinske ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali planu razvoja in
vzdrţevanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa. Stroške gradnje avtobusnega
postajališča krije Občina. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
27. člen
Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki v zvezi z gradnjo drţavnih cest urejajo pogoje, postopke,
pristojnosti, pravice in obveznosti ter druga vprašanja glede:
1. kriţanja občinskih cest, ţelezniških prog in vodotokov,
2. razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest, ţelezniških prog ter vodotokov,
3. obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste,
4. obveznosti usklajenega projektiranja graditve cest in komunalnih in drugih objektov, naprav, napeljav, ki ne sluţijo
cesti ali njeni uporabi.
Pri gradnji občinskih cest ima pristojni občinski organ v zvezi z zadevami iz prvega odstavka, pristojnosti Direkcije za ceste, ki
se nanašajo na drţavne ceste.
28. člen
Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati
svoje objekte in naprave v občinski cesti, o nameri obvestiti pristojni občinski organ najmanj 60 dni pred začetkom del, da ta
lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in
podatke, potrebne za uskladitev del.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni občinski organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
29. člen
Domača ali tuja oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej. Posamezni primer podelitve take
koncesije se skladno z zakonom uredi z odlokom.
30. člen
Plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest, s katerim se določijo prednostne naloge razvoja in vzdrţevanja, vire sredstev za
njihovo uresničevanje ter letno dinamiko njihovega uresničevanja sprejme občinski svet na predlog ţupana, ki pripravi predlog
ob sodelovanju koncesionarja.
Koncesionar je dolţan pripraviti predlog letnega plana razvoja in vzdrţevanja občinskih cest za prihodnje leto in ga skupaj z
devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluţbe, najkasneje do 15.11. vsakega tekočega leta
predloţiti pristojnemu organu. Letni plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest sprejme občinski svet.
V letnem planu razvoja in vzdrţevanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih
cestah, ki so potrebni zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic
elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb, odpravljanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih
ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrţevanja in obnavljanja občinskih cest po
tem planu.
Koncesionar je dolţan najkasneje do 28.2. vsako leto pristojnemu organu predloţiti poročilo o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne sluţbe v preteklem letu.
31. člen
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrţevanje in varstvo občinskih cest opravlja
pristojni občinski organ.
Te naloge obsegajo zlasti:
1. izvajanje postopkov za izbiro koncesionarja za redno vzdrţevanje občinskih cest,
2. priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov,
3. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
Naloge, ki se lahko na predlog pristojnega občinskega organa s pooblastilom Občinskega sveta in v skladu z zakonom v obliki
posebnega odloka delno ali v celoti prenesejo na koncesionarja rednega vzdrţevanja občinskih cest, so:
1. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenja zdruţene evidence o javnih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom
prometne signalizacije),
2. izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrţevanja občinskih cest in izdelava osnutkov teh planov,
3. izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi
predpisov o javnih naročilih,
4. vodenje postopkov za določitev mej javne ceste,
5. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelava zbranih podatkov,
6. spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na drţavnih cestah, ki potekajo po območju občine,
7. naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih,

8.

izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje
prometa na njih.

S tem odlokom se na koncesionarja prenašajo javna oziroma druga pooblastila iz prve, druge, četrte, pete, sedme in osme
točke prejšnjega odstavka.
V primeru prenosa nalog iz četrtega odstavka tega člena na koncesionarja se strošek izvajanja le-teh ter višino nadomestil, ki
jih je koncesionar upravičen zaračunavati, določi v obliki tarife, ki jo na obrazloţeno pobudo izvajalca in predlog ţupana
sprejme občinski svet.
Naloge pristojnega občinskega organa, ki so lahko skladno z aktom o organizaciji in delovnem področju upravnih organov
delno ali v celoti prenesene na druge občinske organe, so naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste.
Pristojni občinski organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem občinskih cest in nad izvajanjem koncesionarja, če niso kot
naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug organ.
32. člen
Sredstva za graditev in vzdrţevanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
33. člen
Katergorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrţevati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za
povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrţevanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje
prometa.
34. člen
Vzdrţevanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna sluţba, ki obsega vzdrţevalna dela za ohranjanje
kategoriziranih občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih
cest, nadzor nad stanjem teh cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah.
Redno vzdrţevanje obsega tudi vzdrţevanje drugih prometnih površin, bankin, breţin in objektov odvodnjavanja. Poleg tega
obsega javna sluţba tudi zimsko sluţbo, vzdrţevanje vertikalne in horizontalne signalizacije in opreme, redno vzdrţevanje
cestnih naprav in objektov ter zagotavljanje preglednosti.
Kot izvajanje javne sluţbe se šteje tudi vodenje ter organiziranje postopkov obnavljanja v smislu organizacije vzdrţevalnih del
v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti (vodenje investicij) v
okviru javne sluţbe.
Javna sluţba iz prvega odstavka se mora izvajati tudi ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, ţled in podobno) i n
drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih (intervencijski ukrepi). V teh primerih je izvajalec dolţan nemudoma odpraviti
vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogroţen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode. V
kolikor to ni mogoče, je dolţan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za
zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
Za celovitost izvajanja javne sluţbe iz 1. člena tega odloka mora biti zagotovljeno vodenje oziroma vzdrţevanje in aţuriranje
katastra in banke cestnih podatkov.
35. člen
Za vzdrţevanje kriţišč občinskih cest z ne kategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega
sveta občinske ceste, skrbi pristojni organ.
Vzdrţevanje kriţanj občinskih cest z ţelezniško progo urejajo predpisi o varnosti v ţelezniškem prometu.
Vzdrţevanje kriţanj občinskih cest z vodotoki urejajo predpisi o vzdrţevanju vodotokov
36. člen
Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na drţavno cesto ali nekategorizirano cesto, po
kateri je dovoljen javni promet.
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ
predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa
z občinske ceste na ne kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrţevanja te ceste ali
pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.
37. člen
Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
1. območje najpomembnejših prometnih površin (cest, ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni
dovoljeno opravljati njihovega čiščenja,
2. obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih
odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih sluţb,
3. območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste.
38. člen

Zimska sluţba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v
zimskih razmerah.
Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroţeno normalno odvijanje
prometa.
39. člen
Zimska sluţba se opravlja kot del gospodarske javne sluţbe »vzdrţevanje občinskih javnih cest«.
Zimska sluţba obsega predvsem naslednje ukrepe:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in sneţnih kolov,
2. pluţenje in posipanje javnih prometnih površin,
3. odstranjevanje in odvaţanje snega z javnih prometnih površin,
4. čiščenje mreţ in odtočnih uličnih poţiralnikov v času odjuge,
5. čiščenje zasneţenih cestnih znakov,
6. obveščanje javnosti.
40. člen
Zimsko sluţbo v skladu z določbami tega odloka izvaja izvajalec gospodarske javne sluţbe »vzdrţevanje občinskih javnih
cest«.
41. člen
Izvajalec gospodarske javne sluţbe je dolţan vsako leto do 15. oktobra pripraviti izvedbeni program zimske sluţbe iz svoje
pristojnosti in ga predloţiti pristojnemu organu v potrditev.
V izvedbenem programu zimske sluţbe se določijo zlasti:
1. organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev,
2. načrt cestne mreţe z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske sluţbe,
3. razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
4. deţurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
5. načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
6. mesta izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
7. način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
42. člen
Pri izvajanju zimske sluţbe velja za koncesionarja v skladu z izvedbenim programom izvajanja zimske sluţbe naslednji
prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske sluţbe:
1. ceste, parkirni prostori in dostopne poti do zdravstvenih ustanov, vrtcev, šol, gasilskih domov, avtobusnih postaj in
postajališč ter drugih javnih ustanov in institucij,
2. ceste, po katerih se šolski prevozi opravljajo z avtobusi,
3. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
4. druge javne površine za pešce,
5. ostale javne površine.
43. člen
Izvajalec javne sluţbe mora pričeti odstranjevati sneg, ko doseţe debelino 10 cm. Višino zapadlega snega ugotavlja izvajalec
sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni organ.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi ali potrdi pristojni občinski organ, je moţno ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega
člena pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri niţji višini zapadlega snega.
Sneg mora biti odstranjen z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 3 m. Očiščena širina
pločnika mora biti najmanj 1 m.
Sneg mora biti na površinah iz 1. točke 42. člena tega odloka odstranjen takoj po prenehanju sneţenja, na ostalih površinah
pa najkasneje v 24 urah po prenehanju sneţenja, upoštevaje prednostni vrstni red iz 42. člena tega odloka v skladu z
izvedbenim programom izvajanja zimske sluţbe.
44. člen
Posipanje javnih prometnih površin se prične izvajati takoj, ko se na njih zazna ali utegne zaznati pojav poledice.
Na cestah ali cestnih odsekih, za katere je v izvedbenem programu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa ţe ob
nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
Vse javne prometne površine se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim
materialom. Uporaba sredstev za posipanje je dovoljena samo v minimalnih potrebnih količinah, za posipanje pa je dovoljeno
uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati
količino posipa, ki je ţe na vozišču.
45. člen
Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolţni na svojem objektu:
1. s streh in ţlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati javno površino pod njimi,
2. poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrţevani ţlebovi
in odtoki meteornih voda .

Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zametavati javne
prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer
odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z javnih
prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi poţarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
46. člen
Če je občinska cesta v takem stanju:
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
3. 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, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih
nesreč in podobno), mora pristojni občinski organ s sklepom začasno, do odprave vzroka, prepovedati ali omejiti
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjšati dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
Pristojni občinski organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge točke prejšnjega odstavka, obvestiti policijo,
občinskega inšpektorja, izvajalca javne sluţbe, Regijski center za obveščanje, gasilsko sluţbo, reševalno sluţbo ter javnost po
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na sami cesti. Izvajalec in vodja
intervencije sta dolţna izvesti ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge točke prvega odstavka, če sta ali bi morala biti
prva seznanjena z razlogi in o tem nemudoma obvestiti pristojni občinski organ.
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje točke prvega odstavka, mora izvesti tudi izvajalec javne sluţbe in vodja intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti sluţbe in organe ter javnost, kot je predvideno za
primere iz tretjega odstavka.
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše obdobje, se
določijo v skladu z določbami tega odloka.
47. člen
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.
Za urejanje in določanje varovalnega pasu se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih cestah, razen za območja, ki so
drugače urejena s prostorskimi akti.
48. člen
Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi,
toplovodi ter druge podobne naprave, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določen z dovoljenjem pristojnega občinskega organa.
Pristojni občinski organ lahko zahteva od lastnika oziroma 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.
Pristojni občinski organ lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogroţali občinsko
cesto ali promet na njej, bistveno oteţevali njeno vzdrţevanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste
49. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega
organa.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določi 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 ogroţeni varen promet oziroma ţivljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem
primeru mora upravljavec naprav in napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca javne sluţbe
Upravljavec naprav in napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje odstraniti poškodbe na le-teh,
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o zaključku delih obvestiti izvajalca javne sluţbe ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in
posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti in izdajo dovoljenja.
Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet
posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo, prometnega inšpektorja in pristojni občinski organ.
50. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolţ občinske ceste,
ki bi lahko ovirala ali ogroţala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrţevanja, je potrebno dovoljenje
pristojnega občinskega organa. V dovoljenju za posebno uporabo javne ceste oziroma dovoljenju za uporabo javne površine
se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Dovoljenje iz prejšnjega stavka se izda z odločbo v upravnem postopku.
Določba prvega odstavka se smiselno uporablja tudi za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih prometnih
površin, kot jo zlasti terja:
1. postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč,
2. ureditev gradbišč,
3. začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala,
4. izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev,
5. postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in druga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega
poslovanja,
6. zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del
speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po
veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa,
lahko pristojni občinski organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju koncesionarja, začasno
spremeni prometni reţim ali omeji promet. Pristojni občinski organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste
oziroma javne površine od stranke zahteva predloţitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
51. člen
Občinski svet lahko določi varovane parkirne prostore ter druge posebne parkirne prostore, za katerih uporabo se pod
splošnimi pogoji plačuje parkirnina.
Upravljanje takih parkirišč in pobiranje parkirnine se kot izbirna lokalna gospodarska javna sluţba izvaja v reţiji občine.
Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ali fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in tarife za njihovo
uporabo lahko določi ţupan, ki tudi odda te prostore v uporabo s pogodbo v postopku, določenem z zakonom. Postopek
oddaje vodi pristojni občinski organ.
Rezervirane parkirne prostore za potrebe avtošol ter invalidov, postajališč za avto-taksi vozila in druge posebne parkirne
prostore (npr. za sluţbene potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) in njihovega uporabnika lahko
določi pristojni občinski organ. Razmerja se uredijo s pogodbo. Navedene površine morajo biti označene s posebno prometno
signalizacijo.
52. člen
Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko splošni ali osebni, in sicer se:
1. splošne parkirne prostore uredi na večjih parkiriščih, ob pomembnejših javnih ustanovah in na krajih, ki so praviloma
cilj potovanja invalidov z motornim vozilom; uporabljajo jih lahko vsa vozila, ki so ustrezno označena,
2. osebni parkirni prostor se uredi na javni površini v neposredni bliţini stalnega prebivališča invalidne osebe, ki sama
upravlja prilagojeno motorno vozilo, če prebivališče take osebe ne razpolaga z funkcionalno površino, ki bi jo bilo
mogoče za to prednostno posebej urediti.
Na vertikalni signalizaciji osebnega rezerviranega parkirnega prostora za invalida se označi registrska številka osebnega
avtomobila, ki je edino pooblaščeno za uporabo takega prostora, uporabnik pa zanj ne plačuje komunalne takse in stroškov
ureditve in vzdrţevanja.
Občinski svet lahko s pravilnikom uredi podrobne pogoje in postopek za urejanje osebnih parkirnih prostorov za invalide,
njihovo evidenco, oznake in druge zadeve, potrebne za izvajanje določb tega člena.
53. člen
Vozila, ki uporabljajo občinske javne ceste, ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali
dimenzij.
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolţino ali višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z
nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali 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 pristojni občinski organ v 8 dneh po vloţitvi popolne
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrţevanja občinskih
cest.
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. Dovoljenje za izredne
prevoze tudi ni potrebno:
1. za vozila občinskih javnih sluţb, katerih uporaba je neobhodna zaradi rednega izvajanja javne sluţbe,
2. za avtobuse na rednih mestnih, primestnih, medkrajevnih in šolskih linijah.
Škodo, povzročeno zaradi izrednega prevoza, povrne izvajalec izrednega prevoza.
54. člen
Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in površine, ki jih za te namene pristojni občinski organ določi ob obstoječih
cestah, ta organ na podlagi postopka, določenega z zakonom, odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz
prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše ţupan.
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je
potrebno soglasje pristojnega občinskega organa.
55. člen
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na kategorizirane občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega organa. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji
graditve in vzdrţevanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti ţe v projektni
dokumentaciji za to gradnjo, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.
Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrţevanjem
potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu
je priključek namenjen, je dolţan skrbeti za nemoteno odvajanje meteornih voda z javne ceste na območju priključka in ga
redno vzdrţevati.
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 pristojni občinski organ zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
56. člen
Kdor si ţeli zagotoviti nemoteno uporabo priključka iz 55. člena za prehod vozil v primeru, da mora pri tem prečkati javni
pločnik ali, da ga sicer pri uporabi priključka ovirajo morebiti parkirana vozila na občinski cesti, lahko pridobi dovoljenje
pristojnega organa za enotno označitev zakonito urejenega priključka z napisom "prehod za vozila" in ustrezno signalizacijo, ki
mu zagotavlja tako nemoteno prečkanje pločnika, kot tudi prepoveduje parkiranje vseh vozil oziroma onemogočanje prehoda
vozil na območju priključka.
57. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil predviden ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev ni več ustrezen, ali če zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka
meteorne vode na javno cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko pristojni občinski organ z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali
njegov pravni naslednik.
58. člen
Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka
ali njegovo ukinitev, če priključek ni vzdrţevan v skladu s pogoji iz soglasja iz 57. člena ali, če ni preurejen v skladu z odločbo
59. člena tega odloka ali če v postopku iz drugega odstavka tega člena ne pridobi soglasja koncesionarja.
Občinski inšpektor za ceste lahko uporabniku priključka, ki je v uporabi ali usposobljen brez akta, ki ustreza gradbenemu
dovoljenju, oziroma soglasja upravljavca iz prvega odstavka 55. člena, odredi pridobitev soglasja upravljavca ceste. Če
uporabnik priključka soglasja ne pridobi v postavljenem roku, ki ne more biti krajši od enega meseca in ne daljši od enega leta,
lahko občinski inšpektor za ceste ukrepa skladno z moţnostmi iz prvega odstavka.
Stroške za izvedbo ukrepov krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
59. člen
Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo varstvo drţavnih cest, smiselno uporabljajo glede:
1. varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti,
2. graditve ţičniških naprav čez občinske ceste,
3. izkoriščanja kamnin ob občinski cesti,
4. omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrţevanja ceste ali na promet
na cesti.
Pristojnosti Direkcije za ceste, ki se nanašajo na drţavne ceste v zvezi z zadevami iz prvega odstavka, ima pri občinskih
cestah pristojni občinski organ.
60. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti kategorizirane občinske ceste ali njenega dela, izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogroţati promet na
cesti, zlasti pa ni dovoljeno:
1. ovirati odtekanje vode s ceste,
2. postavljati ograje, zasaditi ţivo mejo, drevje, trto ali druge nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesto
les, opeko, odpadni ali drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače
ovira ali ogroţa promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost,
3. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogroţale promet,
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nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa,
poškodovati prometno signalizacijo,
puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaţevati cesto,
zavirati vpreţna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora,
z mazili, ţivalskimi iztrebki ali drugimi snovmi onesnaţiti cesto,
odvajati na cesto vodo, odplake ali druge tekočine,
puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za voţnjo z
vozili, razen če je parkiranje ali ustavljanje na njih izrecno dovoljeno,
spuščati po breţinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete,
uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,
puščati na cesto ţivali brez nadzorstva, napajati ţivali v obcestnih jarkih, pasti ţivino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za ţivali,
voditi po cesti konje ali druge ţivali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto,
seţigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi,
orati v razdalji manj kot 4 m v smer proti kategorizirani cesti ali manj kot 1 m vzporedno z njo,
obračati na cesti ţivali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje,
drugo ogroţanje prometa, ne glede na lastništvo nepremičnine, po kateri poteka kategorizirana cesta.

Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
Določbe 1. do 10. točke prvega odstavka in tretjega odstavka veljajo tudi za nekategorizirane javne poti, ki so namenjene
javnemu prometu.
61. člen
Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naleţnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obloţene s primernimi oblogami, ki ne
poškodujejo vozišča.
62. člen
Mejaši ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode s cestišča.
Če se z dejanji iz prvega odstavka povzroča škoda, jo je koncesionar dolţan povrniti.
Mejaši ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega
vzdrţevanja, gradnje odtočnih in ponikovalnih jaškov in drugih naprav za odvod vode s cestnega telesa ter postavitev
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred sneţnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
Mejaši ob občinski cesti, ne glede na morebitno lastništvo nepremičnine, po kateri poteka kategorizirana cesta, morajo
posekati drevje in veje, ki onemogočajo varno odvijanje prometa oziroma dovoliti koncesionarju, da to opravi namesto njih na
njihov račun.
63. člen
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet po tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolnoma zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 64. člena tega odloka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrţevanje 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.
64. člen
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojni občinski organ na podlagi vloge stranke ob upoštevanju
določil Zakona o javnih cestah. O izdaji dovoljenja obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca javne sluţbe.
Vlogi mora biti priloţena potrjena prometno tehnična dokumentacija (elaborat) 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 63.
člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja
obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrţevanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
Obvestilu mora biti priloţena od pristojnega organa potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore občinske ceste.
V dovoljenju 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 vloţena 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.
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.
65. člen
V bliţini kriţišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali ţelezniško progo 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 kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali ţelezniške proge (polje preglednosti).
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste odstraniti ovire.
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravice in obveznosti
določene z Zakonom o javnih cestah drugače določeno.
66. člen
Prometno signalizacijo na občinskih cestah v primerih določitve javnih parkirišč, enosmernih, dvosmernih in prednostnih cest
ter kompleksnih prometnih ureditev naselij odloča občinski svet z odlokom.
Ţupan zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naseljih z odredbo odredi odstranitev poškodovane ali
dotrajane prometne signalizacije ter postavitev nove, določi omejitev hitrosti in naprave za umirjanje prometa na določenih
delih cest in ulic v naseljih.
Za pomoč pri izvajanju teh nalog lahko ţupan imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa na območju Občine RenčeVogrsko, ki je po potrebi sestavljena iz predstavnika policije, predstavnika vzdrţevalca občinskih cest (izvajalca javne sluţbe),
projektanta za prometne ureditve in predstavnika občinske uprave pristojnega za upravljanje z občinskimi cestami.
Določbe tega člena ne veljajo v primerih, ko je postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije
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.
Postavljanje oziroma urejanje kakršne koli prometne signalizacije na ali ob občinskih cestah, ki vpliva na promet na občinski
cesti brez ustreznih aktov organov po določbah tega odloka ni dovoljeno.
67. člen
Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ali javno ustanovo ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija)
samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
68. člen
Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah brez dovoljenja je prepovedano.
69. člen
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. Pristojni občinski organ lahko izda soglasje za njihovo postavitev
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeleţence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S
soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrţevanja in odstranitve.
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju praviloma postavljajo le zunaj
območja vzdolţ vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah, oziroma pogojih in
po postopku, ki ga določa občinski predpis, ki ureja plakatiranje oziroma sorodne oblike javnega oglaševanja.
Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste se lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in v skladu z občinskim predpisom o plakatiranju in sorodnih oblikah javnega oglaševanja. Transparenti
morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
70. člen
Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno, in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 55.
člena in 57. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje
vozil, če ta moţnost 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 soglasje pristojnega občinskega organa.
4. IZDAJANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ
71. člen
Vlogi za izdajo soglasja iz drugega odstavka 47. člena prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priloţi:

1.
2.

kopijo katastrskega načrta in zemljiškoknjiţni izpisek ter
strokovno mnenje izvajalca javne sluţbe ustrezne javne ceste.

Vlogam za izdajo dovoljenj iz 48., 49. in 50. člena mora prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priloţiti:
1. projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali
druge javne površine,
2. izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroţeni del javne ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje do
določenega roka ter, da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrţeval na svoje stroške še najmanj v
zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje) ter
3. strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrţevanja javne ceste oziroma javne površine.
V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka pristojni občinski organ predpiše zlasti rok dokončanja del na javni površini,
način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne
smeri, nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje. V dovoljenju pristojni organ lahko ob
upoštevanju vseh okoliščin primera določi:
1. da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic,
2. da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee drugega odstavka sam, vendar na stroške prosilca in ob
upoštevanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje
stanje,
3. da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje po potrebi pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga
posebej določi pristojni organ.
Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolţna prekopavanja cest, lahko pristojni organ z
dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja poseg.
Pred izdajo dovoljenja pristojni občinski organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera
zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja
oziroma dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške koncesionar.
V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko je to z javnim pooblastilom preneseno na izvajalca javne sluţbe, na prvi
stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni občinski organ, na drugi stopnji pa ţupan, če ni v zakonu določeno
drugače.
Izvajalec javne sluţbe je dolţan pogoje za izdajo dovoljenj oziroma soglasij, ko ta odloča na prvi stopnji, predhodno uskladiti z
občino, slednja pa ima pravico pred izdajo dovoljenja oziroma soglasja, se z le-tem seznaniti.
72. člen
O vlogi zainteresirane osebe za postavitev objektov iz 70. člena in 71. člena se odloči skladno z občinskim predpisom, ki ureja
plakatiranje in sorodne oblike javnega oglaševanja.
Če organ, ki ga določa občinski predpis iz prvega odstavka, ni hkrati tudi pristojni občinski organ iz tega odloka, mora biti pred
njegovo odločitvijo pridobljeno soglasje s pogoji pristojnega občinskega organa. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo
biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrţevanja in odstranitve teh objektov in naprav.
5. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
73. člen
Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira in
sankcionira občinski inšpektor za ceste ob sodelovanju občinske redarske sluţbe.
Izvajanje določb tega odloka, ki se ne nanašajo izključno na javne ceste, nadzira občinska redarska sluţba.
74. člen
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo občinski inšpektor za
ceste v sodelovanju s policijo, občinskimi redarji ter izvajalci rednega vzdrţevanja.
75. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolţnosti, ki jih ima po
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolţnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrţevanja občinskih cest 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 v nasprotju z zakonom ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del,
3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih,
4. ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim,
5. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogroţajo varnost prometa,
6. v nujnih primerih, ko bi bila ogroţena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,
7. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti,
8. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste,
9. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še nima uporabnega dovoljenja.
Pritoţba zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena skladno z Zakonom o javnih cestah, ne zadrţi njene
izvršitve.
V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo predvsem na določbe 60. člena tega odloka, ko je zaradi
neposredne ogroţenosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogroţena tudi varnost udeleţencev 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, skladno z zakonom, pravico:
1. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb in zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
2. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
3. pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah;
4. 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;
5. 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.
Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu javne sluţbe ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrţevanja
občinskih cest, lahko poda koncendentu obrazloţen predlog za uveljavitev sankcij.
Stroške izvajanja odrejenih ukrepov iz tega člena ter stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški,
ki so nastali v zvezi z začetkom postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
6. KAZENSKE DOLOČBE
76. člen
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:
1. s streh ali ţlebov objektov v njegovi lasti, uporabi ali upravljanju ne odstrani ledenih sveč oziroma pri njihovem
odstranjevanju ne ustrezno ne zavaruje javne prometne površine (prvi odstavek 45. člena),
2. ne poskrbi, da so na pročeljih objektov v njegovi lasti, uporabi ali upravljanju, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo
javno površino, nameščeni in vzdrţevani ţlebovi in odtoki meteornih voda (prvi odstavek 45. člena),
3. odlaga sneg na vozišče ali na pločnik oziroma na mesto, kjer le ta ovira promet vozil ali pešcev (drugi odstavek 45.
člena),
4. ne poskrbi, da je omogočen dostop do hidranta, ki je v uporabi zaradi poţarne varnosti (četrti odstavek 45. člena),
5. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 47 člena),
6. brez dovoljenja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetnostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 48.
člena),
7. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 49. člena),
8. brez dovoljenja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolţ občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogroţala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega
vzdrţevanja (prvi odstavek 50. člena),
9. omeji javno uporabo javnih cest in drugih javnih površin brez dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek 50.
člena),
10. ne izvede prehoda za pešce pod gradbenim odrom tako, da je hoja varna (četrti odstavek 50. člena),
11. izvaja izredni prevoz po občinski cesti brez dovoljenja pristojnega organa (tretji odstavek 53. člena),
12. postavi na površinah ob 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
organa (prvi odstavek 54. člena),
13. 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 55. člena),
14. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, de se zavaruje
občinska cesta (59. člen),
15. brez soglasja gradi ţičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje ţičnice z ustrezno lovilno napravo (59.
člen),
16. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa,
vzdrţevanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (59. člen),
17. 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 danega soglasja (59. člen),
18. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču in
objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogroţala promet na cesti
(prvi odstavek 60. člena),
19. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obloţene s primernimi oblogami, da ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek
61. člena),
20. 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
izdanega soglasja (68. člen),
21. izvaja dela na cesti v času, ko mu dovoljenje tega ne dopušča (tretji odstavek 71. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka.

77. člen
Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:
1. opravlja čiščenje prometnih površin ali zbira komunalne odpadke na krajih in v času, ko na podlagi odločitve
pristojnega organa ni dovoljeno (prvi odstavek 37. člena),
2. posipa cesto ali pločnik s pepelom, ţagovino, smetmi in podobnim materialom ali ravna drugače v nasprotju s tretjim
odstavkom 44. člena,
3. v času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, ne odstrani svojega vozila z javnih prometnih
površin (tretji odstavek 45. člena),
4. po odstranitvi neposredne nevarnosti brez objektivnih razlogov ne odpravi takoj poškodb na napravah in objektih ter
ne vzpostavi ceste v prejšnje stanje (tretji odstavek 49. člena),
5. ne skrbi za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka, ki ga je usposobil oziroma ga
uporablja (tretji odstavek 55. člena),
6. označi prehod za vozila brez dovoljenja (prvi odstavek 56. člena),
7. parkira vozilo ali kako drugače onemogoči prehod vozilu na prehodu za vozila (prvi odstavek 56. člena),
8. po mestnih ulicah vodi domače delovne ţivali brez dovoljenja pristojnega organa ali vodi pse brez povodca (drugi
odstavek 60. člena),
9. vozi vozilo s takšnimi naleţnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 61. člena),
10. ne dopusti ali ne izvede obveznosti, ki jih ima kot sosed občinske ceste (62. člen),
11. 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 63. člena),
12. 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 64. člena),
13. 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 preseţe dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 64. člena),
14. ne obvesti javnosti po sredstvih javnega obveščanja o zapori ceste ali preusmeritvi prometa, ki jo je predlagal (šesti
odstavek 64. člena),
15. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 65. člena),
16. postavi ali uredi prometno ali neprometno signalizacijo, ki vpliva na promet na občinski cesti, brez aktov pristojnih
organov (peti odstavek 66. člena, 67. člen).
78. člen
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne sluţbe-koncesionar:
1. če teh cest ne vzdrţuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (34. člen),
2. če ne prične s pluţenjem takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 43.. člena odloka oziroma ugotovljene
in potrjene okoliščine iz drugega odstavka 43. člena odloka,
3. če pluţenja ne izvede na način ali v rokih, določenih v tretjem in četrtem odstavku 43. člena odloka,
4. če ne prične s posipavanjem takoj, ko so za to izpolnjeni pogoji iz 44. člena odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca javne sluţbe-koncesionarja.
79. člen
Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o
nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa ali, če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (28. člen).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba Občine, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske
ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne
medsebojne uskladitve del (28. člen).
80. člen
Če je napis, opozorilni znak, reklamna tabla ali podoben objekt, ki ni prometni znak, postavljen v varovalnem pasu ceste brez
dovoljenja, ali če je postavljen v nasprotju s pogoji iz dovoljenja oziroma soglasja, ali če ni redno vzdrţevan, ali če je
postavljen v nasprotju z merili in kriteriji iz veljavnih predpisov, lahko organ nadzora odloči o njegovi takojšnji odstranitvi na
stroške tistega, ki ga je postavil. Pritoţba zoper to odločitev ne odloţi njene izvršitve.
81. člen
Odprava poškodb ali onesnaţenja občinske ceste ali druge javne površine bremeni tistega, ki jo je povzročil. Pri tem poškodba
ali onesnaţenje, ki jo povzroči:
a) vozilo - bremeni voznika ali lastnika,
b) ţival - bremeni lastnika oziroma rejca.
Povzročitelj oziroma oseba, ki jo bremeni odprava posledic, je dolţna sama poskrbeti za to. Če tega sama ne stori, ji to odredi
organ nadzora.
Če organ nadzora ugotovi, da oseba sama tega ne bo storila ali da strokovno ni usposobljena ali da ni opremljena za to,
odredi odstranitev posledic oziroma vzpostavitev prejšnjega stanje po za to usposobljenem izvajalcu na breme osebe iz
prvega odstavka.
Plačilo stroškov odprave poškodb ali onesnaţenja občinske ceste ali druge javne površine ne izključuje morebitne
odgovornosti za prekršek.

7. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
82. člen
Ţupan imenuje in razrešuje izmed strokovnjakov člane Komisije za tehnično urejanje prometa, ki strokovno proučuje razmere
in presoja predloge ukrepov s področja urejanja prometa, predvsem glede tehničnega urejanja cest, signalizacije in drugih
vprašanj, ki se nanašajo na urejanje cest. Komisija nudi svoja strokovna stališča ţupanu, občinskemu svetu in drugim telesom
pred sprejemom ustreznih odločitev.
83. člen
Do pričetka izvajanja javne sluţbe s strani koncesionarja po tem odloku, izvaja javno sluţbo vzdrţevanja občinskih cest
dosedanji izvajalec javne sluţbe.
84. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu.
Številka: 00701-29/2009-1
Bukovica, 15.10.2009

ŢUPAN
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je občinski svet Občine Renče-Vogrsko, dne 15.10.2009, na 22. redni seji
sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članu občinskega sveta
1.
Članu občinskega sveta, Janku Furlanu, izvoljenemu v občinski svet Občine Renče-Vogrsko z Liste kandidatov Socialni
Demokrati v VE - 2, ki obsega območje KS Vogrsko, preneha mandat člana občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko zaradi
smrti.
2.
Na podlagi veljavnih predpisov preide mandat za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu na Listi kandidatov
Socialni Demokrati v VE - 2.
Volilna komisija Občine Renče-Vogrsko uradno ugotovi na koga preide mandat, mu izda potrdilo o izvolitvi ter o tem obvesti
občinski svet Občine Renče-Vogrsko.
3.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnih objavah občinskega glasila.
Številka: 00701-27/2009-1
Bukovica, 15.10.2009

ŢUPAN
Aleš Bucik l. r.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 18. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09), in predloga cen programov vrtca OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 22. redni seji dne 15.10.2009 sprejel naslednji

SKLEP
O CENAH PROGRAMOV VRTCA IN DODATNIH SUBVENCIJAH K PLAČILOM PROGRAMOV VRTCA V
OBČINI RENČE-VOGRSKO
1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se določijo tako, da mesečne cene na otroka po
posameznih programih od 1. novembra 2009 dalje znašajo:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
PROGRAMI
Celodnevni program
Poldnevni program

EUR
495,61
464,53

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
PROGRAMI
Celodnevni program 5-6 let
Celodnevni program 3–6 let
Poldnevni program 5-6 let
Poldnevni program 3-6 let

EUR
341,60
370,78
319,53
347,01

Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko, ki v septembru izpolnjujejo pogoje za vključitev v skupino drugega
starostnega obdobja in so bili zaradi prostorske stiske zaradi povečanega števila oddelkov razporejeni v oddelek prvega

starostnega obdobja, zaradi izpolnjevanja pogojev predpisanih normativov pa bi lahko bili razporejeni v oddelek drugega
starostnega obdobja, se zaračuna cena programa za drugo starostno obdobje 3 – 6 let. Razliko med ceno za program prvega
starostnega obdobja in ceno za program drugega starostnega obdobja krije staršem občina izven cene.
V letu 2009 občina subvencionira razliko med ceno določeno v prvem odstavku tega člena in ceno, ki je veljala do sprejema
tega sklepa.
2.
Stroški ţivil so izračunani na 22 obračunskih dni. Za pravočasno odjavljene odsotnosti se dnevno odbija po eno
dvaindvajsetino mesečnih stroškov ţivil v višini 1,86 EUR v vseh programih.
3.
Starši otrok, za katere je Občina Renče-Vogrsko po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene programa vrtca in imajo otroke
vključene v vrtce na območju Občine Renče-Vogrsko, lahko dodatno uveljavljajo naslednje subvencije in oprostitve:
1. Subvencije k plačilom staršem zaradi počitniške odsotnosti otrok iz vrtca v juliju in avgustu
Staršem otrok, ki so odsotni iz vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtca Vogrsko v juliju in avgustu, se prizna
subvencijo k plačilu z odločbo določenega prispevka za program vrtca po odbitku neporabljenih ţivil v višini 75 % za čas
odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši so dolţni najaviti počitniško odsotnost otroka najmanj 3 obračunske dni pred pričetkom predvidene odsotnosti.
Vrtec v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in Vrtec Vogrsko za javljene počitniške odsotnosti staršem avtomatično
obračunavata subvencije.
2. Oprostitev plačil staršev zaradi daljših odsotnosti otroka iz vrtca iz zdravstvenih razlogov
Starši otrok, ki so več kot 15 zaporednih obračunskih dni odsotni iz vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša in Vrtca Vogrsko iz
zdravstvenih razlogov, so oproščeni plačila programa vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši so za uveljavitev oprostitve dolţni najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni po ponovni vključitvi otroka v vrtec
dostaviti vrtcu zdravniško potrdilo o dejanski odsotnosti otroka.
Vrtec v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša in Vrtec Vogrsko po pravočasni vloţitvi zdravniškega potrdila staršem oprostitve
avtomatično obračunava..
3. Dodatno zniţanje plačil staršev za 1 plačilni razred za druţine, ki imajo 3 in več predšolskih in šoloobveznih otrok
Staršem, ki imajo 3 in več predšolskih in šoloobveznih otrok, se plačilni razred, ki se določi v skladu z lestvico iz 3. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniţa za 1 (en) plačilni razred oz. za 10 % cene programa, ki ga
obiskuje otrok (če je v vrtec vključen 1 otrok), oz. najstarejši otrok (če je v vrtec hkrati vključenih več otrok).
Dodatno zniţan plačilni razred ne more biti niţji od 1. plačilnega razreda oz. od 10 % cene programa.
4. Upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev
Subvencija (Staršem, ki imajo sklenjene pogodbe o najetem stanovanjskem kreditu za rešitev stanovanjskega problema, se
vplačane anuitete stanovanjskega kredita v obdobju zadnjih 12 mesecev pred oddajo vloge odbije od dohodkovne osnove za
določitev plačila oz. od bruto dohodka družine. Starši so za uveljavitev pravice do zmanjšanja osnove za določitev plačila za
program vrtca dolžni Vlogi za znižano plačilo vrtca priložiti fotokopijo sklenjene pogodbe o najetem stanovanjskem kreditu za
rešitev stanovanjskega problema in potrdilo banke o vplačanih anuitetah najetega stanovanjskega kredita v obdobju zadnjih
12 mesecev pred oddajo vloge v EUR. Iz pogodbe o najetem stanovanjskem kreditu mora biti razvidna obveznost plačevanja
kredita v letu, za katerega se določa znižano plačilo za program vrtca.) se upošteva le za določitev plačila staršev v
koledarskem letu 2009 in se za določitev plačila v koledarskem letu 2010 ukine.
4.
Dodatne subvencije plačil staršev za programe v vrtcih na območju Občine Renče-Vogrsko ne veljajo za tiste starše, katerim
plačila za programe vrtca zagotavlja drţava iz drţavnega proračuna.
Sredstva za kritje razlik med z odločbo določenimi in med subvencioniranimi prispevki starši zaradi dodatnih subvencij in
oprostitev se zagotavljajo iz proračuna Občine Renče-Vogrsko na podlagi zahtevkov OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in
Vrtca Vogrsko.
Vrtca sta dolţna zahtevkom za kritje razlik zaradi dodatnih subvencij in oprostitev priloţiti mesečne obračune subvencij in
oprostitev s seznami otrok s subvencioniranimi prispevki.
Zahtevkom za kritje prispevkov staršev zaradi oprostitve plačil staršev zaradi daljših odsotnosti otroka iz vrtca iz zdravstvenih
razlogov je potrebno priloţiti fotokopije zdravniškega potrdila.
Vrtca sta dolţna zahtevkom za kritje razlik zaradi dodatnih subvencij in oprostitev priloţiti tudi sezname otrok, katerim plačila
za programe vrtca zagotavlja drţava iz drţavnega proračuna.
5.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-23/2009-1
Bukovica, 15.10.2009

ŢUPAN
Aleš Bucik l. r.

Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini
Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 10/07 in 14/08) in Odlokom o proračunu
Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/09)

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN NAGRAD ZA MLADE TALENTE
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2009
1. Predmet javnega razpisa
je dodelitev:
A. 30 (tridesetih) štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom in
B. 5 (petih) nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in drugih področjih.
Višina ene štipendije znaša 500,00 EUR. Višina ene nagrade za mlade talente znaša 800,00 EUR.
2. Splošni pogoji za prijavo
A. Na javni razpis za dodelitev štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo status dijaka ali študenta za tekoče šolsko/študijsko leto,
so slovenski drţavljani,
imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
niso prejemniki republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri
Zavodu za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
B. Na javni razpis za dodelitev nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in drugih
področjih se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
starost do 26 let,
so slovenski drţavljani,
imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, ali imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno začasno prebivališče,
so mlajši od 18 let in ima hkrati vsaj eden od staršev prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko najmanj
zadnja tri leta pred oddajo prijave na razpis,
dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem doseţku v preteklem šolskem oz. študijskem letu.
Kandidati se lahko prijavijo samo na eno področje: ali na področje A za dodelitev štipendije, ali na področje B za
dodelitev nagrade mladim talentom!
3. Merila
A. Merila za dodelitev štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom so:
dohodek na druţinskega člana kandidata,
doseţena povprečna ocena ali učni uspeh v preteklem šolskem letu,
uspeh v izven šolskih izobraţevalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih,
aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega druţbenega pomena.
B. Nagrade mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in drugih področjih se bodo dodelile na
podlagi presoje dokazil o izjemnih doseţkih na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in drugih področjih. Kot
izjemen doseţek na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in na drugih področjih se po Pravilniku šteje javno
priznan uspeh ali izjemni doseţek v preteklem šolskem oz. študijskem letu na področju športa, kulture in umetnosti,
izobraţevanja in na drugih področjih, dokazljiv s priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraţevalnih organizacij, organizatorjev
tekmovanj …, z nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in s kritikami doseţkov.
4. Prijavna dokumentacija
A. Prijavo na javni razpis pod A je potrebno vloţiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodelitev štipendij v
Občini Renče-Vogrsko v letu 2009 – A« in ji priloţiti naslednje obvezne priloge:
fotokopije odločb o dohodnini v letu 2008 za vse zaposlene druţinske člane oz. potrdilo o zadnjih treh bruto plačah
pred oddajo prijave za zaposlene druţinske člane, ki v letu 2008 niso bili nepretrgoma zaposleni vseh dvanajst
mesecev,
potrdilo o slovenskem drţavljanstvu,
potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu,
potrdilo o vpisu v tekočem šolskem/študijskem letu,
izjavo, da kandidat/ka ni prejemnik/ca republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
izjavo, da kandidat/ka ni v delovnem razmerju, ni prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema nadomestila za
brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,
fotokopijo spričevala za preteklo šolsko leto (velja za dijake) ali fotokopijo dokazila o doseţenih ocenah v preteklem
študijskem letu (velja za študente),
dokazila o uspehu v izven šolskih izobraţevalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih,
dokazila o aktivnem članstvu ali udejstvovanju v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega druţbenega
pomena.
B. Prijavo na javni razpis pod B je potrebno vloţiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodelitev nagrad
mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in drugih področjih – B« in ji priloţiti naslednje
obvezne priloge:
rojstni list kandidata,

-

-

potrdilo o slovenskem drţavljanstvu,
potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu, ali potrdilo o začasnem prebivališču v Občini RenčeVogrsko in potrdilo o prijavi stalnega prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri
leta pred oddajo prijave na razpis,
dokazila o javno priznanih uspehih ali izjemnih doseţkih v preteklem šolskem oz. študijskem letu.

Kandidati, ki bodo prijavi priloţili potrdilo o začasnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko in potrdilo o prijavi stalnega
prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred oddajo prijave na razpis, morajo
priloţiti tudi:
izjavo, da štipendije ali nagrade za mlade talente niso pridobili v občini, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče.
5. Izbor prijav
Upravičenost in izbor prijav bo na podlagi priloţenih dokumentov in meril Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju
mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko ugotavljala in predlagala Komisija za štipendije in nagrade za mlade talente.
Prednost pri izboru kandidatov za dodelitev štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom bodo ob doseţenem
enakem številu točk imeli kandidati z niţjim dohodkom na druţinskega člana.
Prednost pri izboru kandidatov za dodelitev nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraţevanja in
drugih področjih bodo imeli kandidati, ki bodo priloţili več dokazil o doseţenih izrednih doseţkov mednarodnega oz.
drţavnega pomena.
Komisija ne bo obravnavala prijav,
ki bodo prispele po roku javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev iz 2. točke tega razpisa oz. ki jih ne bo vloţila upravičena oseba,
ki bodo formalno nepopolne in ne bodo dopolnjene v roku osmih dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega poziva o dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavrţene.
6. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti najkasneje :
ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 17 novembra 2009 do 12. ure,
ali pa mora biti oddana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga, najkasneje do vključno 17. novembra 2009.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo vloţene po izteku razpisnega roka.
7. Vloţitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti vloţena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih A ali B, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, in z vsemi obveznimi prilogami v zaprti kuverti.
Opozorilo: Prijave mladoletnih kandidatov morajo biti podpisane tudi s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov!
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
v zgornjem levem kotu ime, priimek in naslov kandidata/ke,
v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini
Renče-Vogrsko v letu 2008«, obvezna oznaka prijave (A ali B) in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Nepravilno opremljenih kuvert Komisija ne bo obravnavala.
Prijav se ob osebni vloţitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se kandidat/ka strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
v vloţišču Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času Občine.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo predlog o izboru in razdelitvi sredstev posameznim upravičencem izvedla predvidoma v 15 dneh po zaključku
razpisa. Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku petnajstih dneh po pripravi predloga strokovne komisije.
9. Način sofinanciranja
S kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pisna pogodba o vseh postopkih in medsebojnih
razmerjih dodelitve štipendij oz. nagrad za mlade talente.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05 338 45 04 pri Vladimiri Gal v času uradnih
ur oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 60307- 1 /2009 - 2
Bukovica, 2. november 2009

ŢUPAN
Aleš Bucik, l. r.

