OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 54 DNE 1. 12. 2009
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah – ZJC-UPB1 (Uradni list
RS, št. 33/06) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in št. 47/08), je Občinski
svet Občine Gornja Radgona, na svoji 22. redni seji dne 26.11.2009, sprejel
ODLOK
o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNI DOLOČBI

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava, krajevne
skupnosti in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v
skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet na
predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne
ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma
po potrebi in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje
leto.

1. člen
7. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
(novogradnje in rekonstrukcije 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 Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste,
je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
1. občinske ceste na območju občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: »občina«) in
postopek kategorizacije občinskih cest;
2. upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
3. način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe
oziroma ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;
4. postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
5. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega
odloka;
6. druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

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

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od
njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
3. člen
ceste.
(občinske ceste in javne površine)
(1) Občinske ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih (2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo za javni promet najmanj zadnjih pet let, če se za njen prenos opravi brezplačno, če je
minimalne dolžine 100 metrov ali je povezovalna, če so ob predlagani cesti vsaj tri
javne ceste in varnost prometa na njih.
(2) Občinske ceste na območju občine so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot stalno naseljena stanovanja ali stavbe in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste,
državne ceste in so določene z občinskim odlokom o kategorizaciji občinskih cest.
ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet na
4. člen
predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
(kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za
10. člen
kolesarje.
(določitev mej javne ceste)
(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne (1) Meje javne ceste se določi s postopkom ureditve mej, obnove mej ali s postopkom
spreminjanja mej.
krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
(2) Določitev mej javne ceste in evidentiranje ugotovljenih sprememb v zemljiškem
katastru se začne na zahtevo lastnika ali upravljavca javne ceste.
5. člen
(3) Meje javne ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, načrta gradbene oziroma
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Gornja Radgona (v zemljiške parcele ali v primeru javne ceste po zunanjem robu cestnega sveta.
(4) Stranke v postopku določitve meje javne ceste so lastnik ali upravljavec javne ceste,
nadaljevanju: »Občinski svet«) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z lastnik parcele, iz katere se odmeri parcela javne ceste in lastniki parcel, na katere
Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za neposredno meji parcela javne ceste.
(5) Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
kategorizacijo javnih cest.
prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00, 37/02 – odločba US, 87/02 in 44/03 –
odločba US in naslednji), se pri določitvi mej javne ceste po tem zakonu določijo in s
6. člen
trajnimi mejniki zamejičijo samo horizontalni lomi meje javne ceste.
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, (6) Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej javne ceste upoštevajo po veljavnih
ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena podatkih zemljiškega katastra.
tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
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11. člen
(turistične in druge poti)
(1) 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, dostopu do kmetijskih površin in drugih površin
oziroma nepremičnin, niso javne poti ali javne površine po tem odloku.
(2) 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.
(3)Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se
zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti,
lahko pa tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem
gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste,
omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v evidencah
gozdnih cest.
(5) Gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih
objektov, izletniških in drugih podobnih objektov in so pretežno javnega značaja,
prevzame občina v last in upravljanje.

10.
11.
12.

13.
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naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in
za zavarovanje prometa na njih;
priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog
za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in
drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju ter programov;
izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.

15. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) 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)
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu
okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa po
12. člen
občinskih cestah ali drugih vplivov na njih čim manjši.
(upravljavec občinskih cest)
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti Občine Gornja Radgona, upravlja Občina okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
Gornja Radgona.
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem
občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
13. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
17. člen
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih
(projektiranje občinskih cest)
let določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo (1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o
uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet na projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti
predlog župana.
in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje (2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo
plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del. Letni plan pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste
razvoja in vzdrževanja občinskih cest pripravi občinska uprava v sodelovanju z za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
vzdrževalcem občinskih cest in pooblaščenim predstavnikom sveta krajevne skupnosti. spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za prometa.
financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi (3) Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje varnostnih lastnosti in s katero se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu
posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno
odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.
ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in
obnavljanja občinskih cest po tem planu.
18. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
14. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
lahko v skladu z zakonom in zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem
in varstvo občinskih cest opravlja občinske uprave. Te obsegajo zlasti:
in lastnikom te nepremičnine.
1.
izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih
cest in izdelavo osnutkov teh planov;
19. člen
2.
naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
(vračilo razlaščenih zemljišč)
3.
naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz prejšnje teze v štirih letih ne
4.
izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za
pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa;
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
5.
izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena
(če je tak postopek potreben glede na rešitev iz 25. člena tega odloka);
pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
6.
naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in drugih
7.
vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno
za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence uporabljajo podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
o javnih cestah;
8.
organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
20. člen
9.
spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov
(gradnja avtobusnih postajališč)
sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih
cestah, ki potekajo skozi občino;
avtobusnih postajališč občinska uprava ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
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21. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti omejena na najnujnejši obseg
in sicer tako, da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško
progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove
gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno
s predpisi o varnosti v železniškem prometu.
22. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci
vodotokov)
(1) 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.
(2) 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.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in
zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
23. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali
naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta
ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve
občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
24. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) 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.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav
iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega
odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
25. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni
pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo
ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz
prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) 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.
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V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
27. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) 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 31. člena tega odloka omogočajo varno
odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov
iz tretjega odstavka 31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka
31. člena tega odloka je odgovoren pristojna služba občinske uprave.
28. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega
redno vzdrževanje cest ter organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Izvajanje obvezne gospodarske javne službe oziroma obseg nalog povezanih z rednim
vzdrževanjem občinskih cest in zimske službe zagotavlja javno podjetje Komunala Radgona
d.o.o.
(3) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist
se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah oddaja občinska
uprava. Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah se
oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(5) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih oziroma investicijsko vzdrževalnih del na
občinskih cestah opravi komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.
(6) Po opravljenem pregledu obnovitvenih oziroma investicijsko vzdrževalnih del komisija na
podlagi zapisnika odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali županu predlaga, da izda
dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta prometu.
29. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je
dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varstvu v
železniškem prometu.
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 pristojna občinska uprava.

31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste preusmeri promet na državno
cesto ali na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala
prometno obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je
dovoljen javni promet, mora občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa
26. člen
z občinske ceste na ne kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba
(graditev občinskih cest)
povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
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
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
predpisi o javnem naročanju.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro v lasti občine.
1. Varstvo občinskih cest
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po
določbah drugega poglavja tega odloka.
32. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
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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
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,
zemeljskega plazu, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in
podobno), lahko župan 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.
(2) Župan 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.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko
izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in
drugih nesrečah. O 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 občinsko upravo.
(4) 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 53. člena tega
odloka.
(5) Občinska uprava 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)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko
cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih
objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
občinske uprave.
(3) Občinska uprava 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.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice
zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
16. členom tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske
ceste širok:
1.
pri lokalni cesti 8 m,
2.
pri javni poti 6 m,
3.
pri javni poti za kolesarje 3 m,
4.
pri zbirni mestni ali krajevni cest 10m in
5.
pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi
akti občine.
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vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ter promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje
ceste ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
35. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le
z soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in
nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in
napeljav vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen 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.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno
zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora
upravljavec napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo.
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 ter povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje občinske uprave.
V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
37. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
(1) Vozila ne smejo presegati dovoljenih osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij,
predpisanih za posamezne vrste vozil.
(2) 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.
(3) 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 občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve.
O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.
(4) 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.
(5) 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 z občinsko upravo uskladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

38. člen
(nadzor izrednih prevozov)
34. člen
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma (2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega
napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih člena, policist izloči iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni
investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občinske
uprave.
39. člen
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter (1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene v skladu z določbo
izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa na njej. Stroške tretjega odstavka 3. člena tega odloka, in površine, ki jih za te namene določi občinska
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v uprava ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu
nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi (2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih
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dejavnosti in drugimi pogoji rabe površine iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo,
46. člen
ki jo podpiše župan.
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo
dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje občinske uprave.
vodostaja oziroma podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške
vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti dovoljenje občinske uprave.
40. člen
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč
47. člen
na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinske uprave.
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter (1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto ali njen del ter izvajati ali
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati
(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali na
ureditev priključkov predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje. objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo
(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.
postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(2) Prepovedano je predvsem:
(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s 1.
odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni 2.
puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
del te ceste.
3.
ovirati odtekanje vode s ceste;
(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občinska 4.
z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
uprava zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi 5.
voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih
v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje
na njih izrecno dovoljeni;
41. člen
6.
postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali
(obvezna rekonstrukcija priključka)
poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen
material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
promet, kot je bil upoštevan ob izdaji dovoljenja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena
lahko občinska uprava z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim
urejenost
razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni 7.
nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki
naslednik.
bi lahko zmanjševale varnost prometa;
8.
odlagati na brežinah ceste kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete:
42. člen
9.
nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom oviranja ali
(ukinitev priključka)
onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
(1) Občinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, 10.
poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno
odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s
signalizacijo;
pogoji iz soglasja iz 40. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni preurejen v skladu 11.
uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
z odločbo iz 41. člena tega odloka.
12.
puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov
cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto;
pravni naslednik.
13.
puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti
živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
43. člen
14.
voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
cesto;
(1) Občinska uprava lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da 15.
namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja 16.
orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno
pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
z njo, s tem, da se razdalja 4 oziroma 1 m meri od zunanjega dela cestišča, ki
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike,
bankine in jarki ali naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu;
morajo sodelovati z občinsko upravo in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje 17.
obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
cesta.
18.
zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
(3) Občinska uprava krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov 19.
vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in
in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
20.
odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete,
kar bi imelo za posledico oviranje ali onemogočanje normalnega odvodnjavanja
44. člen
meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko poškodovala cesto ali cestne
(1) Za graditev žičniških naprav nad ali ob občinskimi cestami, mora za njih investitor 21.
odseke.
dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno (3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan takoj odstraniti vse ovire ali
lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma 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
upravljavec žičniške naprave.
na cesti zavarovati s prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih
posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti mora
45. člen
poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od stroški v breme rednega vzdrževanja občinskih cest.
občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost objekta, na vzdrževanje ceste in na varnost
48. člen
prometa na cesti.
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi
občinske uprave.
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ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah in javnih površinah
samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
ali druge utrjene površine.
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izvedbe ter v primeru zapore ceste prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(5) 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.
49. člen
(6) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del
(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)
na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje (7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije
snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom dopustiti dostop prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni
do cestnih in drugih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in pred zaporo ceste.
ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev
začasnih ali stalnih naprav za ureditev in zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi
52. člen
plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče
(polje preglednosti)
postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto v ravnini (pregledni trikotnik)
(3) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves,
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto odteka voda ali grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli
vsuje sneg, pritrjene strešne žlebove in snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev (2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo
v prometu.
občinskega inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.
(4) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo s ceste ali s pločnika odstraniti sneg (3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitve uporabe
ali led, ki pade ali zdrsne nanjo z objekta, v dolžini objekta oziroma zemljišča v svoji zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lasti.
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občinska uprava v skladu z zakonom.
(5) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma uporabnik zemljišča v
porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe
segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti zemljišča določena v soglasju s pristojnim organom občinske uprave iz 33. člena tega
ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
odloka.
(6) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah ali pločnikih v naseljih
morajo vzdrževati zemljišča tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
53. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občinska uprava, razen v primerih
2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti
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
50. člen
izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za
(zapora ceste ali javne površine zaradi del ali prireditve na občinski cesti) promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
(1) Dela na občinski cesti in ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega (2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in
treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 51. zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembnost območja ali
člena tega odloka.
naselja in podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo v skladu s predpisi
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev
ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. Občinska
na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
prireditve na njej. Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet
mogoče preusmeriti na druge javne ceste in če se promet na cesti ne ustavi za daljši
54. člen
čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo (1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano.
v času izven večje zasedenosti oziroma prometnih konic.
Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v
51. člen
varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. O ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
izdanih dovoljenjih občinska uprava obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca vzdrževanja in odstranitve.
rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin. Dovoljenju za zaporo ceste mora (2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih
biti priložena od občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega
za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v
katere na podlagi drugega odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in
dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihovega izvajanja odstranitve teh objektov in naprav.
obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov
na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti v primeru zapore ceste priložena od preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve 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.
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste,
55. člen
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselij)
(4) 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 (1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko,
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
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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, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.
(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski
56. člen
inšpektor obvestiti župana, občinsko upravo in policijo.
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg (6) Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih
v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje površin ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih
iz drugega odstavka 53. člena tega odloka je dovoljena pritožba pisno ali ustno na cest kot javne službe, lahko poda izvajalcu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij,
določenih s pogodbo.
zapisnik pri županu.
(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški, ki so
nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
zavezanec.
57. člen
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se
59. člen
neposredno uporabljajo za občinske ceste, skrbi pristojni inšpekcijski organ občinske
(prekrški)
uprave.
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
58. člen
1.
brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor
(drugi odstavek 33. člena);
poleg pravice in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
2.
brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge
dolžnosti:
kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode,
1.
Nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo
kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
ugotovljenih pomanjkljivosti.
34. člena);
2.
Nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta
3.
brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski
dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez ustreznega
cesti ali javni površini ali pa opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi
dovoljenja ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela
odstavek 35. člena);
ali opisom teh del.
pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest in občinsko
3.
Nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti 4.
upravo o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v roku 15 dni od
vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v
pričetka del v prvotno stanje (tretji in četrti odstavek 35. člena);
nasprotju z njim.
5.
brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga
4.
Odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo
dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala
varnost prometa.
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega
5.
V nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko
vzdrževanja (36. člen);
nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali
6.
postavi na površinah ob občinski cesti objekte in naprave za opravljanje
prepreči škoda.
spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni
6.
Odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti.
objekte in naprave ali samo dejavnost brez dovoljenja občinske uprave
7.
Nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu
(39. člen);
ceste.
brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi
8.
Odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni 7.
ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega dovoljenja
cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.
(prvi odstavek 40. člena);
(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena, je 8
vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter ne
dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in 8.
prilagodi tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 43. člena);
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zdrži njene izvršitve.
brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje
(3) V zadevah iz 5. točke prvega ostavke tega člena, ko je zaradi neposredno ogroženosti 9.
žičnice z ustrezno lovilno napravo (44. člen);
občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v
brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi
prometu, občinski inšpektor lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. 10.
lahko vplivali na stabilnost javne površine, cestnega telesa, vzdrževanje
V nujnih primerih lahko občinski inšpektor odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba
občinske ceste ali varnost prometa na njej (45. člen);
izvrši takoj.
11.
brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor pravico:
lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in
1.
pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in
tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju
dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov
s pogoji tega soglasja (46. člen);
posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
12.
začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen del ali izvaja ali opusti
2.
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi
3.
pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost osebe;
lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet
4.
vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
na cesti (47. člen);
inšpekcijskega nadzorstva;
vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovala
5.
pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu 13.
vozišče ceste ali druge površine na javni površini (prvi odstavek 48. člena);
vozil, podatke o lastništvu zemljišča in objektov v varovalnem pasu ceste in
14.
vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami,
druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega
ki ne poškodujejo vozišča na cesti (drugi odstavek 48. člena);
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
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 6.
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za
objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
7.
mnenje občinske uprave.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

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, občinsko cesto s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev
v prometu (tretji in četrti odstavek 49. člena);
ne vzdržuje zemljišča ob občinski cesti ali pločniku v naselju tako, da se
doseže in ohrani urejen videz naselij (peti odstavek 49. člena);
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);
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);
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);
ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi
odstavek 52. člena);
postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez
dovoljenja 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);
brez dovoljenja opravlja izredni prevoz po občinski cesti ali ne upošteva
načina in pogojev prevoza, določenih v soglasju (37. člen).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika, ki stori prekršek iz tega člena.
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64. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 8. 3. 1999).
65. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-7/2009
Gornja Radgona, dne 27.11.2009
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/08) in 105. člena Statuta
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
22. redni seji, dne 26.11.2009 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009

1. člen
60. člen
(prekrški posameznikov)
Z globo od 250,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 48/08) se spremeni druga točka 2. člena
iz prejšnjega člena.
tako, da glasi:
61. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja
v EUR
občinskih cest:
1. Če teh cest ne vzdržuje redno v skladu z letnim ali mesečnim planom.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki.
(2) Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
Skupina / podskupina kontov
Proračun leta 2009
oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.445.216
62. člen
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.492.215
(kršitev obveznosti uskladitve del)
70
DAVČNI
PRIHODKI
5.763.048
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
700 Glavarina
4.881.916
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe
703 Davki na premoženje
566.124
občinske uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.
704 Domači davki na blago in storitve
315.008
(2) Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
706 Drugi davki
/
oseba investitorja.
71
NEDAVČNI
PRIHODKI
729.
1
67
(3) Z globo 250 EUR se sankcionira za prekršek odgovorna oseba občinske uprave,
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
367.140
če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev
711 Takse in pristojbine
200
oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne
712 Denarne kazni
10.500
medsebojne uskladitve del (24. člen).
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
81.000
714
Drugi
nedavčni
prihodki
270.327
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.459.586
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
63. člen
721 Prihodki od prodaje zalog
/
(prilagoditev neprometnih znakov)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz
premoženja
1.459.586
drugega odstavka 86. člena Zakona o javnih cestah se morajo prilagoditi določbam
73 PREJETE DONACIJE
5.000
53. in 54. člena tega odloka ter določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00, 110/06 in 64/08) najkasneje v dveh letih
731 Prejete donacije iz tujine
/
po uveljavitvi tega predpisa.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.488.415
(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.472.118
Zakona o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06) in 53. in 54. členom tega odloka ali so
741 Prejeta sredstva iz EU
1.016.297
postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 54 DNE 1. 12. 2009
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

10.374.950
2.338.734
596.752
88.292
1.547.273
68.000
38.417
2.830.902
64.604
1.555.523
286.115
924.660
/
4.857.819
4.857.819
347.495
347.495
70.266
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razvojnih programov in dopolnitev programa prodaje stvarnega premoženja sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gorradgona.si.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona
– lokalni časopis Prepih.
Številka: 007-14/2008
Gornja Radgona, 27.11.2009
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
Na podlagi 61. in 69. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/
2007 in 70/2008-ZVO-1B) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10.
2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji
22. redni seji, dne 26.11.2009 sprejel

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2009

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
/
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
124.220
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
124.220
440 Dana posojila
/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
124.220
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti /
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
- 124.220

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij
Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter
spremembe in dopolnitve prostorskih aktov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o lokacijskem načrtu za
plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci (Uradni list RS, št. 75/1994) v delu, ki
ureja območje Občine Gornja Radgona.
2. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99, 101/2001 in
54/2003, ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 9/
2004, 14/2005, 17/2006, 34/2007, 43/2008 in 49/2009), Odloka o ureditvenem
načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne objave pomurskih občinskih
skupščin, št. 32/87, 5/88 in 17/90, Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 14/98, 17/98 in 23/99 in Uradni list RS, št. 69/2002), Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center
(TŠC) Trate (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/
2008), Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate« (Uradni list RS, št. 22/
2000, 69/2002 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
Proračun leta 2009 št. 5/2004, 6/2004, 23/2006 in 47/2008), Odloka o lokacijskem načrtu za območje
poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
/ Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39/2007), Odloka o lokacijskem načrtu za območje
/ zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
/ lokalni časopis Prepih, št. 23/2006), Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja
56.271 Črešnjevci (Uradne objave pomurskih občinskih skupščin, št. 30/86 in Uradni list RS,
56.271 št. 49/2002), Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za Avtoradgona in
56.271 obrtno cono Gornja Radgona« (Uradne objave pomurskih občinskih skupščin, št. 23/
87, Uradni list RS, št. 69/98, Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/
99 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 7/2004 in
- 110.224 13/2005) in Odloka o ureditvenem načrtu mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji
Radgoni (Uradne objave pomurskih občinskih skupščin, št. 10/92 in Prepih - Uradne
objave Občine Gornja Radgona, št. 12/97 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
- 56.271 lokalni časopis Prepih, št. 46/2008).

110.224 Spremembe in dopolnitve se nanašajo na izgradnjo distribucijskega plinovodnega
omrežja v Občini Gornja Radgona.
Posebni del proračuna je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe
3. člen
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrta
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2008

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA
LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 54 DNE 1. 12. 2009
list RS, št. 92/99, 101/2001 in 54/2003 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 9/2004, 14/2005, 17/2006, 34/2007, 43/2008 in 49/
2009) se besedilo 45. člena spremeni tako, da se glasi:
»Plinovodno omrežje
Na območju prostorsko ureditvenih pogojev je dopustna gradnja distribucijskega
plinovodnega omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08,
marec 2009 ter dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant
VAREN, d. o. o., Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je
predvideno z navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi
razširiti.
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se doda novi 12. a člen Plinifikacija, ki se glasi:
»Na območju lokacijskega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z
navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
9. člen

Za 13. členom Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci (Uradne objave
pomurskih občinskih skupščin, št. 30/86 in Uradni list RS, št. 49/2002) se doda novi
Predvideno distribucijsko plinovodno omrežje občine Gornja Radgona se navezuje na 13. a člen, ki se glasi:
obstoječo merilno regulacijsko postajo MRP Avtoradgona, stoječa na zemljišču parc. »Na območju zazidalnega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter
št. 483/5, k. o. Mele.«
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z
4. člen
navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
Za 7. členom Odloka o ureditvenem načrtu Gornja Radgona – mestno središče (Uradne
10. člen
objave pomurskih občinskih skupščin, št. 32/87, 5/88 in 17/90, Prepih - Uradne objave
Občine Gornja Radgona, št. 14/98, 17/98 in 23/99 in Uradni list RS, št. 69/2002) se
Za 14. členom Odloka o ureditvenem načrtu »Preureditev Elementa za Avtoradgona in
doda novi 7. a člen, ki se glasi:
»Na območju ureditvenega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega obrtno cono Gornja Radgona« (Uradne objave pomurskih občinskih skupščin, št. 23/
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter 87, Uradni list RS, št. 69/98 in Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št.
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o., 21/99 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 7/2004
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z in 13/2005) se doda 14. a člen, ki se glasi:
»Na območju ureditvenega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega
navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
5. člen
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z
Za 20. členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
– enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (Uradno glasilo Občine Gornja
11. člen
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/2008) se doda novi 20. a člen, ki se glasi:
»Na območju podrobnega prostorskega načrta je dopustna gradnja distribucijskega
plinovodnega omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, Za 7. členom Odloka o ureditvenem načrtu mejni prehod s pripadajočimi objekti v
marec 2009 ter dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant Gornji Radgoni (Uradne objave pomurskih občinskih skupščin, št. 10/92 in Prepih VAREN, d. o. o., Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 12/97 in Uradno glasilo Občine Gornja
predvideno z navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 46/2008) se doda 7. a člen, ki se glasi:
»Na območju ureditvenega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega
razširiti.«
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
6. člen
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z
Za prvim odstavkom 17. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radona – Trate« navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
(Uradni list RS, št. 22/2000, 69/2002 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
12. člen
lokalni časopis Prepih, št. 5/2004, 6/2004, 23/2006 in 47/2008) se doda novi drugi
odstavek, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter Radgona, lokalni časopis Prepih.
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z Številka: 007-8/2009
Datum: 27.11.2009
navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
7. člen
Za prvim odstavkom 22. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne
cone Element Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 39/2007), se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju lokacijskega načrta je dopustna gradnja distribucijskega plinovodnega
omrežja, kot je to predvideno s projektno dokumentacijo, št. 1001/08, marec 2009 ter
dopolnitvijo, št. 1001/08, september 2009, ki ju je izdelal projektant VAREN, d. o. o.,
Maribor, Dogoška cesta 35, 2000 Maribor. Plinovodno omrežje kot je predvideno z
navedenim projektom je v obravnavanem območju odloka možno tudi razširiti.«
8. člen
Za 12. členom Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji
Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 23/2006)

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
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Na podlagi 61. do 69. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/
2007 in 70/2008-ZVO-1B) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10.
2006 in 47/08 z dne 1. 12. 2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji
22. redni seji, dne 26.11.2009 sprejel

je namenjena odvajanju komunalne in industrijske odpadne vode na
območju občine) v odvisnosti od nazivnega premera obračunskega
vodomera:

VODOMER
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu
Gornja Radgona – Trate
1. člen

11

DN 13, DN15
DN 2
DN 25
DN 30, DN 32
DN 40
DN 50, 50/20
DN 65
DN 80, 80/20
DN 100, 100/20
DN 150, 150/40

PRETOK
(m3/h)

KOEFICIENT

3
5
7
12
20
30
50
100
150
300

1,00
1,67
2,50
4,00
6,67
10,00
16,67
33,33
50,00
100,00

STROŠEK
OMREŽNINE
(EUR/mesec)
1,22
2,04
3,05
4,90
8,15
12,20
20,33
40,65
61,00
122,00

V drugem odstavku 5. člena Odloka o Zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«
(Uradni list RS, št. 22/2000, 69/2002 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 5/2004, 6/2004, 23/2006 in 47/2008) - V enoti 2
(stanovanjsko-poslovno trgovske dejavnosti) se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»Do izvedbe oz. gradnje predvidenih večstanovanjskih objektov, na zemljiščih parc. št.
232/1, 240, 239, 237 in 234/3, k. o. Gornja Radgona, je dopustna legalizacija
spremenjene namembnosti v poslovno pisarniške in skladiščne prostore obstoječih
objektov, ki so po tem odloku predvideni za rušenje, vključno z ureditvijo potrebnih 2.2.
druge stroške odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode, ki so
funkcionalnih zemljišč (ureditev dovozov in manipulativnih površin za potrebe objektov glede na dobavljeno količino pitne vode sledeči:
ter postavitev zavarovalne ograje do višine 2,50 m).«
·
za komunalno odpadno vodo v višini 0,1640 EUR/m3,
·
za industrijsko odpadno vodo v višini 0,3850 EUR/m3.
2. člen
Drugi stroški, obračunani v EUR/m3, ki se delijo glede na dobavljeno količino pitne
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja vode oz. na količino opravljene storitve, zajemajo vse:
Radgona, lokalni časopis Prepih.
·
proizvajalne stroški izvajanja javne službe,
·
splošne stroške izvajanja javne službe,
Številka: 35005-2/1999
·
donos na lastna vložena sredstva izvajalca.
Datum: 27.11.2009
2. člen
ŽUPAN
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Pred začetkom uporabe novih cen storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne
vode si mora izvajalec gospodarske javne službe pridobiti pozitivno strokovno mnenje.
Vlogo za izdajo predhodnega pozitivnega strokovnega mnenja vloži zavezanec na
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 - Ministrstvo za okolje in prostor.
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZLS-UPB2), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 in 70/2008 - uradno prečiščeno besedilo, v Zavezanec uporablja novo ceno po preteku petnajst (15) dni od pridobitve pozitivnega
nadaljevanju: ZVO-1-UPB1), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen strokovnega mnenja oz. od dneva poročanja na ustreznem obrazcu ministrstva.
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/2009), 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
3. člen
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in št. 47/08) ter 8. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Z uveljavitvijo novih prodajnih cen storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne
Občine Gornja Radgona, št. 21 z dne 08.03.1999) je Občinski svet Občine Gornja vode in določitvi višine obračunanega stroška omrežnine, preneha veljati Sklep o
Radgona na svoji 22. redni seji, dne 26.11.2009 sprejel naslednji
določitvi lastne cene kanalščine za območje Občine Gornja Radgona, št. 35201-1/
2001 z dne 30.11.2001 (Uradni list RS, št. 101/2001).

SKLEP
O PRODAJNI CENI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN
INDUSTRIJSKIH ODPADNIH VODA TER O VIŠINI OBRAČUNANEGA
STROŠKA OMREŽNINE

1. člen
1.
2.

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k ceni storitev odvajanja
komunalne in industrijske odpadne vode.
Cena storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode zajema:
2.1. strošek omrežnine, fiksni znesek (to je strošek javne infrastrukture, ki

Številka: 354-5/2009
Datum: 27.11.2009
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
70/2008-ZVO-1B) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 z dne 15. 10. 2006 in 47/ 5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO
08 z dne 1. 12. 2008) je župan Občine Gornja Radgona dne 13. 11. 2009, sprejel
V POSTOPKU PRIPRAVE OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
SKLEP
1.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
območje
2.
Slovenske železnice, d. o. o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1535
trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni
Ljubljana,
3.
Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA
infrastrukturo, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (v nadaljevanju OPPN)
4.
Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana, Ceste Ljubljanske brigade 11, 1000
Ocena stanja in razlogi
Ljubljana,
Območje za katerega se bo pripravil OPPN se ureja na podlagi določil Odloka o 5.
Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/2000 in 69/2002 6.
Telekom Slovenije, d. d., PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
ter uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, številka 5/2004, 7.
UPC Telemach, d. o. o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota,
6/2004, 23/2006 in 47/2008), in spada v enoto 3 (poslovno-stanovanjska dejavnost), 8.
Komunala Radgona, d. o. o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
ki je namenjena za gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov in garaž. Po zazidalnem 9.
Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
načrtu Gornja Radgona – Trate ni predvidena širitev trgovskega centra, ampak je na V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja
tem območju predvidena gradnja manjšega stanovanjskega bloka.
tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso opredeljeni s tem sklepom, se le-ta
Izdelava OPPN za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni bo omogočila pridobijo v postopku.
gradnjo prizidka k prodajalni Marjanca ter ureditev ustreznih parkirišč. Z ureditvijo tega
območja se v središču mesta Gornja Radgona pridobijo dodatne prodajne površine, 6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM OPPN
dodatni parkirni prostori, prav tako se bo uredila vsa potrebna cestna, komunalna in Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo
energetska infrastruktura.
vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor po potrebna, zagotovi investitor sam.
Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni je podal lastnik zemljišča: Poslovni sistemi Za načrtovalca strokovnih podlag za OPPN je izbral investitor: PROJEKT – INVEST, d.
MERCATOR, d. d., Dunajska cesta 107, 1001 Ljubljana.
o. o., Cankarjeva 12, 9250 Gornja Radgona.
2. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje OPPN meri približno 8,70 ha in obsega naslednje parcele v k. o. Gornja
Radgona: 781, 782/2 ter delno parceli 783 in 222. Meja območja poteka na jugovzhodu
in severovzhodu ob Mladinski ulici ter na severozahodu in jugozahodu ob železnici.

7. OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
v svetovnem spletu na spletni strani Občine Gornja Radgona (http://www.gorradgona.si) ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep začne veljati z dnem
objave.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo Številka: 007-9/2009
vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Datum: 13. 11. 2009
Pri pripravi se upošteva predhodno izdelana idejna zasnova za trgovski center Mercator.
ŽUPAN
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urejanja prostora in usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
Geodetski posnetek in druge geodetske podlage zagotovi investitor.
V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Gornja
Radgona, objavljenem v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
4. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
časopis Prepih, št. 52 z dne 01.08.2009, je bila ugotovljena redakcijska napaka,
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
zato dajem
Faza v postopku

Sklep župana o začetku priprave OPPN
Priprava osnutka OPPN
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev
smernic in pridobitev obvestila MOP za varstvo
okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na
okolje CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
Stališča do pripomb
Izdelava predloga OPPN
Pridobivanje mnenj k OPPN
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Sprejem odloka o OPPN na občinskem svetu
in objava v uradnem glasilu

Rok izvedbe

13. 11. 2009
november –december 2009

30 dni
30 dni
30 dni
15 dni po zaključku
javne obravnave
15 dni po potrditvi stališč
30 dni
april 2010
maj 2010

Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih
okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu

POPRAVEK
Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini
Gornja Radgona

V prvem odstavku 47. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 52 z dne 01.08.2009) se besedilo »Odlok o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami« nadomesti z besedilom »Odlok o
organiziranju in delovanju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornja
Radgona«.
Številka: 007-16/2008
Datum: 30.10.2009
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