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Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06-
UPB1) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 
26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 9. redni seji dne 18. oktobra 2007 sprejel 
 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 
 
 

1. člen 
 
Ta odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 58, dne 20. 7. 1999. 
 
V besedilu odloka, kjer se uporablja besedna zveza »Šentjur pri Celju«, se črta besedilo »pri 
Celju«. Pri besedni zvezi »občinski inšpektor« ali »občinski inšpektor za ceste« se v vseh 
sklonih nadomesti z besedno zvezo »pristojni inšpektor« v ustreznem sklonu. 
 
 

2. člen 
 

V 26. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita: 
 »(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega 
vzdrževalna dela v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste. 
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije ali sklenitvijo 
pogodbe v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.« 
 
 
V 3. odstavku se za besedo »koncesionarja« doda besedilo »ali izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest« 
 
V 4. odstavku se za besedo »Koncesionar« doda besedilo »ali izvajalec rednega 
vzdrževanja občinskih cest«. 
 
 

3. člen 
 

V 1. odstavku 40. člena  se besedilo »40. člena« nadomesti z besedilom »38. člena tega 
odloka«, ter besedilo »41. člena« z besedilom »39. člena tega odloka«. 
 
  

4. člen 
 

56. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Za inšpektorja se imenuje oseba, ki izpolnjuje splošne razpisne pogoje skladno z Zakonom 
o inšpekcijskem nadzoru. Občinski inšpektor izvaja skladno z zakonom inšpekcijski nadzor«.  
 
 

5. člen 
 
V 6. odstavku 57. člena se za besedo »koncedentu« doda besedilo »oziroma naročniku«, 
beseda »koncesijsko« pa se črta. 
 
 
 



6. člen 
 
V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:  
»(1)Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega odloka izreče predpisana globa ali opozorilo in 
sicer: opomin, vzgojni ukrep in globa«.  
 
V dosedanjem 1. odstavku, ki postane drugi, se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 
300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik« spremeni 
tako, da se glasi: »Z globo 1.250 EUR se  kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik«.   
 
Dosedanji 2. odstavek, ki postane tretji, se spremeni, tako da se glasi: 
 »(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika  in z globo 200 EUR se kaznuje posameznik«. 
 
Dodajo se 4., 5., 6. in 7. odstavek, ki se glasijo:  
»(4) Globa se izreče v primeru, da je  ugotovljena odgovornost storilca prekrška  iz naklepa, 
malomarnosti ali za poskus storitve prekrška.    
 
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do olajšave, ki jo določa Zakon o 
prekrških. 
 
(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na predlog storilca pristojni inšpektor 
kršitelju dovoli, da se globa plača  v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in 
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta. 
 
(7) Določila o roku za plačilo globe  in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške 
postopka«. 
 
 

7. člen 
 

59. člen se briše. 
 

8. člen 
 

V 60. členu se doda nov 1. odstavek, ki se glasi:  
»(1) Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega odloka izreče predpisana globa ali opozorilo in 
sicer: opomin, vzgojni ukrep in globa«.  
 
V dosedanjem 1. odstavku, ki postane drugi se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 300.000 
tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest« nadomesti z 
novim besedilom, ki glasi: »Z globo 1.250 EUR se  kaznuje za prekršek izvajalec rednega 
vzdrževanja občinskih cest«.   
 
Dosedanji 2. odstavek, ki postane tretji se spremeni, tako da se glasi:  
»(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest«. 
 
Dodajo se nov 4., 5., 6. in 7. odstavek, ki se glasijo:  
»(4) Globa se izreče v primeru, da je  ugotovljena odgovornost storilca prekrška  iz naklepa, 
malomarnosti ali za poskus storitve prekrška.    
 
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do olajšave, ki jo določa Zakon o 
prekrških. 
 



(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na predlog storilca pristojni inšpektor 
kršitelju dovoli, da se globa plača  v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in 
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta. 
 
(7) Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške 
postopka«. 
 
 

9. člen 
 

61. člen se spremeni, tako da se glasi:  
»(1) Za storjen prekršek se ob pogojih iz tega Odloka izreče predpisana globa ali opozorilo in 
sicer: opomin, vzgojni ukrep in globa«.  
 
(2) Z globo 1.250 EUR se  kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem 
telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe občinske uprave 
za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (3. odstavek 24. člena).   
 
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba investitorja objektov in naprav v ali ob 
cestnem telesu občinske ceste«. 
 
(4) Globa se izreče v primeru, da je  ugotovljena odgovornost storilca prekrška  iz naklepa, 
malomarnosti ali za poskus storitve prekrška.    
 
(5) Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do olajšave, ki jo določa Zakon o 
prekrških. 
 
(6) V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na predlog storilca, pristojni inšpektor 
kršitelju dovoli, da se globa plača  v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi rok plačila in 
način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od enega leta. 
 
(7) Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne izterjave veljajo tudi za stroške 
postopka«. 
 
  

10. člen 
 
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-4/2006 (2521) 
 
Šentjur, 18. 10. 2007 
 

                                                                                                                                                  
       Župan  

                                                                                                   mag. Štefan TISEL   
 
 
 
 


