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25. 

 
Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07), 14. in 119. čl. Statuta 

Občine Ljutomer (Ur.l. RS št. 62/99 in 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/03) in 9. čl. Zakona 
o financiranju občin – ZFO-1 (Ur.l. RS št. 123/06) je Občinski svet Občine Ljutomer na 15. redni seji 

dne 9. 7. 2008 sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ODLOKA TAKSAH V OBČINI LJUTOMER 
 

1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 

3/2007), v nadaljevanju: osnovni odlok. 

 
2. člen 

V tar. št. 1 osnovnega odloka se doda tretja alinea, ki se glasi: 
« - za celoletno koriščenje za posamezni m2 površine 480 točk ». 

 
3. člen 

Ostala določila osnovnega odloka ostanejo nespremenjena. 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 

Številka: 479-10/2008-1630 

Datum: 9. 7. 2008 
 

 Župan Občine Ljutomer: 
Franc Jurša, l.r. 

 

 

26. 

 

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 

merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in  14. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradni list RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003) je Občinski svet 

Občine Ljutomer na 15. redni seji dne 9. 7. 2008 sprejel 

 
ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LJUTOMER 
 

SPLOŠNI DOLOČBI 
 

1. člen 

(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč, podlage za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja 
komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: 

program opremljanja), katerega je pod številko projekta 037/2007 izdelalo podjetje TerraGIS d.o.o. in 

je dosegljiv na sedežu občine.  
Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občine Ljutomer je sestavni del tega odloka. 
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2. člen 
(predmet  in zavezanec komunalnega prispevka) 

Predmet obračuna komunalnega prispevka so parcele in objekti na območju Občine Ljutomer, ki so 

opremljeni bodisi s kanalizacijskim omrežjem, možnostjo priključitve na čistilno napravo, vodovodnim 
omrežjem, omrežjem cest, omrežjem javne razsvetljave oziroma se zanje izvaja obvezna gospodarska 

javna služba zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov.  
 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 

priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino ali spreminja njegovo 
namembnost.  

 
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
3. člen 

(obračunsko območje) 

Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa 
opremljanja.  

 
- Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta 

obračunskih območij;  

- Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje, je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna 
karta obračunskih območij;  

- Obračunsko območje za čistilno napravo je prikazano na karti 3: Čistilna naprava – pregledna 
karta obračunskih območij;  

- Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano na karti 4: Ceste – pregledna karta 
obračunskih območij;  

- Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava – pregledna 

karta obračunskih območij;  
- Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki – 

pregledna karta obračunskih območij;  
Meje območij, opremljenih s posamezno opremo, navedeno v alinejah od 1 do 6, so podrobneje 

prikazane na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedene v 

merilu 1:5 000.  
 

Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere nima možnosti 
priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje na 

katerem objekt leži, ali le-te ne more uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko 

opremljenost objekta s komunalno opremo.  
 

4. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 

Če pristojni organ občinske uprave Občine Ljutomer ne odloči drugače, velja:  
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim 

omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko 

izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega 
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s cestnim 

omrežjem.  
 

Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s 

kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem ter možnostjo priključitve na čistilno napravo, če je iz 
projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor za 

pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega 
omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.  

Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta 
največ 80 metrov.  

 

S službo zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju 
občine.  
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5. člen 
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta) 

Razmerje med merilom gradbene parcele (Dpi) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dti) je na 

celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7.  
 

6. člen 
(faktor dejavnosti) 

Faktor dejavnosti (K) za vse objekte je 1, razen za naslednje vrste  objektov, določene po Uredbi o 

uvedbi  in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvah objektov državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 33/03): 

 
Preglednica 1: Določitev faktorja  dejavnosti glede na vrsto objekta 

Klasifikacijska 

številka 

Vrsta objekta Faktor 

dejavnosti 

11 Stanovanjske stavbe  

11100 Enostanovanjske stavbe 0,8 

11210 Dvostanovanjske stavbe 0,8 

11221 Tri in več stanovanjske stavbe 1,0 

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji 

1,0 

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,8 

12 Nestanovanjske stavbe  

121 Gostinske stavbe 1,1 

122 Upravne in pisarniške stavbe   

12201 Stavbe javne uprave 1,0 

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3 

12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1,0 

123 Trgovske in druge stavbe za storitveno 
dejavnost 

1,3 

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 

elektronskih komunikacij 

 

12420 Garažne stavbe 0,7 

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,0 

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,9 

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7 

 
7. člen 

(stroški opremljanja m2 gradbene parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno 
komunalno opremo) 

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z 

upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s 
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.  

 
Preglednica 2: Določitev Cpi in Cti za posamezno komunalno opremo  

Postavka Cpi Cti 

1. Vodovod 0,69 11,79 

2. Kanalizacija 1,29 14,52 

3. Čistilna naprava 0,08 1,26 

4. Ceste   

   - območje 1 2,65 28,09 

   - območje 2 0,69 15,82 

5. Javna razsvetljava 0,17 2,33 

6. Ravnanje z odpadki 0,10 1,66 
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Pomen Cpi in Cti je naslednji:  
Cpi - stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na 

območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007;  

Cti - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno 
opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007.  

 
Zavezance za plačilo komunalnega prispevka za vodovod, katerih objekt leži izven I. obračunskega 

območja na območju, ki je pod upravljanjem Komunalnega podjetja Ormož, se obravnava na enak 

način in pod istimi pogoji kot vse ostale prebivalce Občine Ljutomer. 
 

8. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo Cpi in stroški 
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo Cti, se 

pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za 

posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:  

 
Cpi1 = Cpi · I  

 

oziroma  
 

Cti1 = Cti · I, kjer je  
I - verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov za obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena.  

 
Stroški opremljanja iz prejšnjega člena se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 

1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije, do 

31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.  
 

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

9. člen 

(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji formuli:  

 
KPi = (Aparcela x Cpi x Dpi )  +  (Kdejavnosti x Atlorisna x Cti x Dti) 

 

kjer je: 
 

KPi  komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture 
Aparcela  površina gradbene parcele predvidenega objekta 

Atlorisna  neto tlorisna površina predvidenega objekta 
Dpi  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka 

Dti  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. 

členu tega odloka 
Kdejavnosti faktor dejavnosti za posamezno komunalno opremo 

Cpi  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele za posamezno 
vrsto komunalo opremo na območju opremljanja 

Cti  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s 

posamezno komunalno opremo na območju opremljanja 
 

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 
Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. 
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Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega 

dovoljenja.  

 
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-

ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije. 
 

Za objekte, za katere ni mogoče pridobiti podatka o neto tlorisni površini, se komunalni prispevek 

odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 
 

10. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 

1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne 
gradnje, ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem 

primeru se  ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, 

ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta in faktor dejavnosti. Tako se 
neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto 

tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni 
prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.  

 

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:  
KPi = Kdejavnost,i  · (Atlorisna, nova - Atlorisna, obstoječa) · Cti1 · Dti 

 
2) V primeru spremembe vrste objekta na način, ki spreminja faktor dejavnost, določen v 6. členu, 

katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja 
dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:  

 

KPi = (Kdejavnost,i-novi - Kdejavnost,i-obstoječi) · Atlorisna · Cti1 · Dti 
 

3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za 
novogradnjo. 

 

4) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka 
investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo in samo 

za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oz. na njem temelječega odloka, ki 
opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni 

prispevek za obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na podlagi tega odloka. 

 
 11. člen  

(izračun celotnega komunalnega prispevka)  
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:  

KP = Σ KPi
 
 

Zgornje oznake pomenijo:  

KP celotni izračunani komunalni prispevek,  

KPi
 
komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme, na način iz 9. člena tega 

odloka.  

 
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 

12. člen 
(način odmere in plačila komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se odmeri: 
- na zahtevo zavezanca, 

- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna, 

- po uradni dolžnosti. 
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Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave Občine Ljutomer z odločbo. Komunalni 
prispevek se plača v enkratnem znesku. 

 

13. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.  

 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.  
 

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil 
komunalno opremo, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo 

pogodbene obveznosti obeh strank. Pogodba se sklene  v skladu s 78. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju. 

 

OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

14. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.  

 
Zavezanci lahko ob podaji vloge uveljavljajo oprostitev oziroma znižanje komunalnega prispevka v 

skladu z Odlokom o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki (Ur.l.RS 
št. 29/98 in 68/01) v kolikor izpolnjujejo tam navedene pogoje. 

Komunalni prispevek se ne plača za naslednje objekte: 
- za gradnjo neprofitnih stanovanj,  ki se financirajo iz občinskega proračuna, 

- za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, ki se financirajo iz občinskega proračuna, 

- za gradnjo znanstveno raziskovalnih objektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna, 
- za gradnjo objektov zdravstva, ki se financirajo iz občinskega proračuna, 

- za objekte, ki se gradijo na podlagi stavbne pravice pod pogojem, da se ti objekti gradijo na 
zemljiščih v lasti Občine Ljutomer in po poteku stavbne pravice preidejo v last Občine Ljutomer. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 

Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se rešujejo 

v skladu s predpisi, ki so veljali v času vložitve vloge.  
 

16. člen 
(stroški priključevanja) 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na 
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.  

 

17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2007). 

 

18. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.  
 

Številka: 3505-10/2008-1638      
Datum: 9. 7. 2008                   

 

 Župan Občine Ljutomer: 
Franc Jurša, l.r. 
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27. 

 
Na podlagi 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 

32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list 
RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt) in 14. člena 

Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/9, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003) 
je Občinski svet Občine Ljutomer na 15. redni seji dne 9. 7. 2008 sprejel 

  

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI LJUTOMER 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta odlok določa vrste, način in oblike izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb, financiranje, 

izvajanje strokovno tehničnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb ter varstvo 

uporabnikov javnih dobrin. 
 

2. člen 
Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in 

storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Ljutomer zaradi 

zadovoljevanja javnih potreb, kadar in v kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 
 

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 

3. člen 

Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. 
 

4. člen 
Obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavlja Občina Ljutomer na naslednjih področjih: 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
5. urejanje in čiščenje javnih površin. 

 
5. člen 

Izbirne lokalne gospodarske javne službe zagotavlja Občina Ljutomer na naslednjih področjih: 

1. vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, 
2. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, 

3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, 
4. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, 

5. javna razsvetljava, 
6. javna parkirišča, 

7. plakatiranje in oglaševanje. 

 
6. člen 

Javne dobrine so pod pogoji, določenimi z odlokom Občine Ljutomer, dostopne vsakomur. 
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je 

obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami ni 
obvezna, če zakon ali odlok Občine Ljutomer za posamezne primere ne določa drugače. 

 
7. člen 

Način opravljanja lokalne gospodarske javne službe predpiše Občina Ljutomer z odlokom tako, da je 

zagotovljeno njeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
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S predpisom iz 1. odstavka 6. člena tega odloka se za posamezno lokalno gospodarsko javno službo 
določi: 

- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev, 

- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- viri financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, 

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki 

so v lasti Občine Ljutomer ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,  ter 
- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe. 

 
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 

 
8. člen 

Občina Ljutomer zagotovi opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu, 
- v javnem gospodarskem zavodu, 

- v javnem podjetju in 
- z dajanjem koncesij. 

 

IV. STROKOVNO TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE 
 

9. člen 
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb 

opravlja pristojen organ Občinske uprave Občine Ljutomer. 
 

10. člen 

Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb 
so naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb, 
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje 

lokalnih gospodarskih javnih služb, 

- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 
režijskih obratov, 

- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 

- financiranje gospodarskih javnih služb, 

- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti 
zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot 

javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb in 
- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih 

gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb. 

Naloge iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali 

podjetju. 
 

V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
 

11. člen 

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin lokalnih gospodarskih javnih služb se ustanovi Svet za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin.  

 
12. člen 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem lokalnih 
gospodarskih javnih služb pristojnemu organu lokalne skupnosti, kateri jih je dolžan o svojih ukrepih in 

stališčih obvestiti. 
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Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj administrativno 

strokovna opravila. 

 
13. člen 

V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe lahko 
uporabnik od pristojnega organa lokalne skupnosti zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o 

njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu lokalne gospodarske javne službe 

ustrezno ravnanje. 
 

VI. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 

14. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se v Občini Ljutomer financirajo: 

- s ceno javnih dobrin, 

- iz proračunskih sredstev in 
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. 

 
15. člen 

Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v 

skladu z zakonom. 
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih 

dobrin ter rednosti njihove uporabe. 
 

VII. RAČUNOVODSTVO IN REVIDIRANJE IZVAJALCEV LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 

16. člen 

Vsi izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb morajo voditi računovodstvo v skladu z računovodskimi 
standardi tako, da je možen stalen nadzor nad finančnim poslovanjem izvajalcev lokalnih gospodarskih 

javnih služb. 
 

17. člen 

Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, ki imajo status pravne osebe, morajo imeti revidirane 
letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. 

Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev. 
 

IIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

Na podlagi tega odloka se uskladi ali na novo sprejme tiste odloke iz 7. člena tega odloka, ki niso v 
skladu s tem odlokom. 

 
19. člen 

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini 

Ljutomer (Uradni list RS, št. 45/94) in Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 75/98). 

 
20. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 
Številka: 10/2008-430-1639 

Datum: 9. 7. 2008 
 

 Župan Občine Ljutomer: 
Franc Jurša, l.r. 
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28. 

 
Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 -uradno prečiščeno 

besedilo - v nadaljevanju: ZLS-UPB2) Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 

133/2006 – ZVCP-1-UPB-4), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 3/2007-ZP-
1-UPB4- v nadaljevanju ZP-1)  in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, 

Uradno glasilo Občine Ljutomer št.1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 15. seji dne 9. 7. 2008 
sprejel 

 

ODLOK  O UREDITVI CESTNEGA PROMETA  
NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER 

 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 

 

1. člen 
S tem odlokom se določa prometna ureditev na javnih prometnih površinah v mestu Ljutomer in v 

naseljih na območju občine Ljutomer ter postopek in način dela medobčinskih redarjev in 
medobčinske inšpektorice Občine Ljutomer pri zagotavljanju reda nad ustavljenimi, parkiranimi in 

zapuščenimi vozili. 

 
2. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 
- pristojni organ je organ Občinske uprave Občine Ljutomer, pristojen za področje prometa, 

- Medobčinski inšpektorat je inšpektorat občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje in Sveti Jurij ob 
Ščavnici. 

- dostavni čas je čas med 6. in 9. uro ter čas med 12. in 13.30 uro, ki je predviden za opravljanje 

vsakodnevne dostave, 
- javne prometne površine so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, 

avtobusna postajališča in urejene pešpoti, 
- parkirni listek je obrazec za dokazilo o plačilu parkirnine, 

- parkirna ura je pripomiček za označitev časa o pričetku parkiranja, 

- drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v 
zakonu o javnih cestah. 

 
II. UREDITEV PROMETA 

 
3. člen 

Generalne prometne usmeritve določi Občinski svet Občine Ljutomer s tem odlokom. 

Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno 
signalizacijo. 

 
4. člen 

Prednostna cesta v mestu Ljutomer poteka iz smeri Kolodvorske ceste proti Prešernovi cesti do 

križišča z Ulico Slavka Osterca, v nadaljevanju po Ulici Slavka Osterca in Ulici Rajh Nade od križišča z 
Ulico Slavka Osterca s priključkom na Ormoško cesto, se nadaljuje po Ormoški cesti ter Jeruzalemski 

cesti. 
 

5. člen 

Enosmerne ulice v mestu Ljutomer so: 
- Ulica Janka Ribiča z uvozom iz Poljske poti in izvozom v Užiški ulici; 

- Ulica Vinka Megla z uvozom iz Užiške ulice in izvozom na Poljsko pot; 
- Volkmerjeva ulica z uvozom iz Ormoške ceste in izvozom na Stari trg, Vrtno ulico in Ivana Kaučiča 

cesto; 
- Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na Postružnikovo ulico; 

- Postružnikova ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Stari trg; 

- Ulica Jureša Cirila z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Prešernovo ulico. Pri izvozu na 
Prešernovo ulico je obvezna smer levo; 
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- del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklošičevim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in 
izvozom na Miklošičev trg; 

- Kerenčičeva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvozom na Miklošičev trg; 

- Ulica Frana Kovačiča z uvozom iz Užiške ulice in izvozov na ulico Rajh Nade; 
- Ulica Viktorja Kukovca z uvozom iz Ulice Rajh Nade in izvozom na ulico Slavka Osterca; 

- del Užiške ulice z uvozom iz križišča z Ulico Rajh Nade in izvozom na križišču z ulico Frana 
Kovačiča; 

- del Užiške ulice z uvozom pri hišni št. 2 in izvozom pri hišni št. 4; 

- Fulneška ulica z uvozom iz Užiške in izvozom na Užiško ulico pri trgovskem centru Mercator; 
- del Ormoške ceste od križišča s Starim trgom preko Glavnega trga do Miklošičevega trga; 

- na Starem trgu je krožni enosmerni promet okrog zelenice v smeri nasprotno urinemu kazalcu; 
- avtobusna postaja z uvozom iz severne strani in izvozom na južni strani; 

- del Razlagove ulice (novo naselje) z uvozom iz lokalne ceste 223010 na zahodnem delu naselja in 
z izvozom na lokalno cesto 223010 na vzhodnem delu naselja.     

 

6. člen 
Slepe ulice so: 

- Zacherlova ulica – oba kraka, pri čemer je vzhodni krak prednostna cesta; 
- vzhodni  del ulice Bratov Pihlar; 

- vzhodni del Vrtne ulice; 

- Ulica ob progi; 
- Ulica Frana Kovačiča – odsek proti gasilskemu domu; 

- Maistrova ulica; 
- Cvetlična ulica; 

- Cankarjeva ulica; 
- Grossmanova ulica; 

- Cesta I. slovenskega tabora – oba kraka; 

- JZ krak Razlagove ulice; 
- Ulica Ante Trstenjaka; 

- Ulica Staneta Rozmana; 
- SV del Kidričeve ulice; 

- Ulica 9. maja; 

- JZ del Kolodvorske ceste od podjetja Murales do obrata mešalnice krmil ob železniški progi; 
- SV in V krak Soboške ceste, 

- Ulica Rade Pušenjaka in 
- Ulica ob hipodromu. 

 
III. OMEJITVE UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN 
 

7. člen 
Za motorni promet sta v celoti zaprta: 

- Ulica Joška Berdena v Ljutomeru in 

- Glavni trg v Ljutomeru (v času od 21:00 do 5:00 ure). 
 

8. člen 
Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo z tovornimi vozili, katerih največja dovoljena 

masa ne presega 7,5 tone) Glavni trg v Ljutomeru. 
 

9. člen 

Dostava blaga v mestu Ljutomer izven dostavnega časa je prepovedana. 
Dostavo blaga podjetjem in občanom je praviloma treba opraviti z dvorišča, v primeru, ko je dostava 

blaga možna le z javne prometne površine, pa pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest 
na obstoječem parkirnem prostoru za čas dostave. 

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik dostavnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim 
in drugim odstavkom tega člena. 
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Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 

evrov. 

10. člen 
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočiti normalnega poteka 

prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno 
površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je treba 

odstraniti najkasneje v roku 30 minut po opravljeni dostavi. 

 
Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 

člena. 
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 

v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov. 
 

11. člen 

Na javnih prometnih površinah, je  prepovedano: 
- graditi objekte, naprave ali posaditi drevje in grmičevje ali postavljati druge predmete, s katerimi 

bi se ovirala njihova nemotena uporaba; 
- pustiti vozilo na predelih, katerih uporaba je omejena z javnim pozivom zaradi izvajanja zimske 

službe, rednih vzdrževalnih del, prireditev ipd.; 

- postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje; 
- postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo 

parkirnega mesta; 
- ograjevanje parkirnih mest. 

 
Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 

člena. 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov. 

 
12. člen 

Za omejitev rabe javnih prometnih površin se šteje tudi posebna uporaba javnih prometnih površin na 

območju Glavnega trga, kjer je dovoljen promet osebnih vozil, Starem trgu, Miklošičevem trgu, na 
delu Ormoške ceste - od Starega trga do Glavnega trga, na delu Prešernove ceste - od Glavnega trga 

do Kajuhove ulice in na pločnikih za potrebe: 
- občasne postavitve stojnic za prodajo, promocije ipd.; 

- izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev, sejmov, zborovanj ipd.; 

oziroma na vseh javnih prometnih površinah v Občini Ljutomer za potrebe: 
- postavitve sezonskih letnih vrtov; 

- izvajanje gradbenih del na objektih ob javnih prometnih površinah (ureditev gradbišč, postavitev 
odrov, gradbiščnih ograj, gradbiščnih objektov ipd.). 

 
Za posebno uporabo javnih prometnih površin si mora uporabnik le-te pridobiti dovoljenje pristojnega 

upravnega  organa. 

Za posebno uporabo javne prometne površine se plača taksa v skladu z odlokom o taksah v Občini 
Ljutomer. 

Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja javno površino za namene, 
navedene v prvem odstavku tega člena brez dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju 

z njim. 

Z globo 450 evrov se kaznuje za prekršek tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov. 

 
1. Ureditev mirujočega prometa 

 
13. člen 

Javne parkirne površine so: 

a) parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone),  
b) parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno, 
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c) rezervirane parkirne površine, 
d) druge površine. 

Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila in so urejene 

kot: 
- samostojne površine, izven vozišč javnih cest,  

- površine na javnih cestah. 
Lastnik ali upravljalec parkirnega prostora v lasti fizičnih ali pravnih oseb, lahko za nadzor parkiranja 

na teh parkirnih prostorih pooblasti Občino Ljutomer. Plačane globe zaradi storjenih prekrškov na teh 

parkirnih prostorih, so prihodek občinskega proračuna. 
 

14. člen 
Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem    odlokom in s 

predpisi, ki urejajo cestni promet. 
 

Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna oziroma urejena s prometno signalizacijo. 

 
15. člen 

Občinski svet s tem odlokom določi, da se na javnih parkirnih površinah plačuje parkirnina, njeno 
višino in način plačevanja. 

 

Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, je treba parkirnino plačati na predpisan način. 
 

16. člen 
Oproščeni plačila parkirnine so: 

- intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunalnih služb in vozila inšpekcijskih služb, kadar 
opravljajo svojo dejavnost, 

- imetniki dovolilnic na površinah, za katere so le-te izdane, 

- imetniki mesečnih in letnih dovolilnic na površinah za katere so le-te izdane ter 
- vozila z oznako invalidov. 

 
Dovolilnice iz druge alineje prejšnjega odstavka se izdajo udeležencem  v primeru dalj časa trajajočih 

sestankov v občinski stavbi ali županatu (npr. seja občinskega sveta, seminarji….). Veljajo za 

parkiranje na modrih conah samo v tistem času, ki je naveden na dovolilnicah. Dovolilnice izdaja 
Medobčinski inšpektorat.  

 
17. člen 

Poleg v Zakonu o varnosti cestnega prometa naštetih primerov je prepovedano ustavljanje in 

parkiranje tudi: 
- na območju ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer za tovorna vozila; 

- na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski     jaški, 
hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnih zapornicah); 

- pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče; 
- na funkcionalnih zemljiščih spomenikov, obeležij in zelenicah; 

- na igralnih površinah, ter šolskih in drugih športnih igriščih ter površinah. 

 
Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 

člena. 
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 

v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov. 

 
a) Parkirne površine, prednostno namenjene 

kratkotrajnemu parkiranju (modre cone) 
 

18. člen 
Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so: 

Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine: 

- parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu ter parkirišča ob Ulici Rajh Nade. 
- Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so: 
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o na Ulici Jureša Cirila, 
o na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice, 

o na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga, 

o na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ulice 
Ivana Kavčiča do križišča z Volkmerjevo ulico, 

o na delu Vrazove ulice; od h. št. 2 do križišča s Postružnikovo ulico (obojestransko). 
- na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora, 

- na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer vzdolž Ceste I. slovenskega tabora, 

- na Postružnikovi ulici – pred stanovanjskimi bloki, 
- na Jeruzalemski ulici, 

- na ulici Ludvika Bratuša.  
 

19. člen 
Za parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju, se parkirnina ne plačuje za 

čas (trajanje parkiranja), ki je razviden iz prometne signalizacije. Ta čas ne sme biti daljši od 2 uri. 

Voznik mora imeti v vozilu, ki ga parkira na površinah, navedenih v prejšnjem členu tega odloka, na 
vidnem mestu (pod vetrobranskim steklom) nameščeno parkirno uro, s katero označi pričetek 

parkiranja. 
 

Z globo 50 evrov, se kaznuje za prekršek posameznik, če: 

- ne namesti parkirne ure, 
- s parkirno uro ne označi dejanskega časa pričetka parkiranja, 

- v okviru še dovoljenega časa ali takoj po njegovem izteku, čas parkiranja s parkirno uro podaljša, 
- vozila v okviru dovoljenega časa oziroma takoj po njegovem izteku ne odpelje ali ne namesti 

parkirnega lističa o plačilu parkirnine. 
 

20. člen 

Za daljše parkiranje, od dovoljenega časa za brezplačno parkiranje po prvem odstavku prejšnjega 
člena, se plačuje parkirnina in sicer tako, da se za predviden čas parkiranja iz parkirnega avtomata ali 

na drugem prodajnem mestu kupljeni in pravilno izpolnjeni parkirni listič namesti v avtomobil pod 
vetrobransko steklo. 

Kot nadomestilo za pobiranje parkirnine s sistemom parkirnih lističev lahko Občina Ljutomer na teh 

površinah uvede letne in mesečne dovolilnice. Skupno število dovolilnic ne sme preseči 20% skupnega 
števila parkirnih mest, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju. 

Dovolilnice izdaja Medobčinski inšpektorat na imetnika dovolilnice, t.j. fizično ali pravno osebo. Voznik 
lahko dovolilnico nalepi z notranje strani v spodnji levi vogal vetrobranskega stekla (fiksna) ali jo v 

času parkiranja namesti pod vetrobransko steklo (prenosljiva).  

Višino takse za pridobitev letne dovolilnice določi občinski svet s sklepom. 
Z globo 50 evrov, se kaznuje za prekršek posameznik, če: 

- v vozilu ne namesti parkirnega lističa ali dovolilnice, 
- če parkirnega lističa ne izpolni na predpisan način, 

- če vozila v okviru dovoljenega časa, za katerega je plačana parkirnina ali takoj po njegovem 
izteku ne odpelje. 

 

21. člen 
Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah na območju Glavnega trga, sicer prednostno 

namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, se določa z naslednjimi tarifami: 
------------------------------------------------------------------- 

tarifa           časovna omejitev          vrednost (v točkah) 

------------------------------------------------------------------- 
-------  od 0 do 30 minut   0 točk 

I. tarifa         od 30 minut do 1 ure             2 točki 
II. tarifa       do 2 uri                        6 točk 

III. tarifa     do 3 ure                        10 točk 
IV. tarifa        do 4 ure                        14 točk 

V. tarifa         do 5 ur                        18 točk 

VI. tarifa        nad 5 ur, dnevno           30 točk 
------------------------------------------------------------------- 
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Višina urne oziroma dnevne parkirnine na površinah, sicer prednostno namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju, razen na območju Glavnega trga, se po izteku dovoljenega časa za brezplačno parkiranje, 

določenega po prvem odstavku 20. člena tega odloka, določa z naslednjimi tarifami: 

------------------------------------------------------------------- 
tarifa           časovna omejitev          vrednost (v točkah) 

------------------------------------------------------------------- 
VII. tarifa         do 1 ure                        1 točka 

VIII. tarifa       do 2 uri                        2 točki 

IX. tarifa     do 3 ure                        3 točke 
X. tarifa        do 4 ure                        4 točk 

XI. tarifa         do 5 ur                        5 točk 
XII. tarifa        nad 5 ur, dnevno           8 točk 

XIII tarifa mesečno                40 točk 
------------------------------------------------------------------- 

 

22. člen 
Vrednost točke, določene s tem odlokom je 0,50 evra. 

 
23. člen 

Nadzor nad vzpostavljenim režimom parkiranja na površinah, prednostno namenjenih kratkotrajnemu 

parkiranju oziroma plačevanje parkirnine, se vrši od ponedeljka do petka v času od 7. do 16. ure, v 
soboto pa od 7. do 13. ure. 

Ob nedeljah in praznikih parkiranje na teh površinah ni časovno omejeno, niti se zanj ne plačuje 
parkirnina. 

b) Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno 
 

24. člen 

Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno in se ne plačuje parkirnina so: 
- posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, kot so: parkirišči na Prešernovi cesti pri 

spomeniku Triglav in pred stavbo Okrajnega sodišča Ljutomer, parkirišče pri Domu kulture 
Ljutomer, parkirišče na Ormoški cesti; ob križišču Lendavske in Ormoške ceste, parkirišče pri 

pokopališču  ter vsa druga javna parkirišča izven vozišč javnih cest v mestu Ljutomer in v naseljih 

občine Ljutomer, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo; 
- parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, označena s predpisano prometno 

signalizacijo, razen površin iz druge alinee 20. člena tega odloka. 
 

c) Rezervirane parkirne površine 

 
25. člen 

Rezervirane parkirne površine so posebej s prometno signalizacijo označene javne površine za 
parkiranje: 

- vozil invalidov, 
- taksi vozil, 

- vozil stanovalcev večstanovanjskih objektov (stanovanjskih blokov) in  

- službenih vozil občinske uprave in upravne enote in tam zaposlenih. 
 

Za uporabo parkirnih površin iz druge alinee prejšnjega odstavka se plačuje taksa. Višino takse in 
način plačevanja določi občinski svet s sklepom. 

Rezervacija parkirnih mest ob stanovanjskih blokih iz tretje točke tega člena je možna po sklenitvi 

najemne pogodbe in predhodnem plačilu dveletne najemnine, ki znaša 390 točk. Vrednost točke je 
določena v 22. členu tega odloka. 

Ob sklenitvi najemne pogodbe pristojni organ preveri ali je prosilec lastnik ali najemnik stanovanja v 
večstanovanjskem objektu, h kateremu prosi rezervacijo parkirnega mesta. 

Fizična rezervacija parkirnega mesta je možna le s postavitvijo parkirne zapore dimenzij 400 x 755 x 
360 mm (V x Š x G), ki mora biti sive barve in biti označena z odsevnim trakom rdeče barve. 

 

 
 



URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER 
št. 5/2008, 16. julij 2008 

 17 

26. člen 
Potrebno število parkirnih mest za posamezne vrste vozil, oziroma posamezne upravičence iz 

prejšnjega člena ter lokacije zanje, razen površin iz druge in tretje alinee, določi župan s sklepom. 

Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s posebnim dovoljenjem za parkiranje, ki ga izda pristojni 
organ občinske uprave, po predhodni ugotovitvi o upravičenosti. Istočasno z dovoljenjem se izda 

posebna dovolilnica, ki  jo mora voznik namestiti na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zadostuje za parkiranje na parkirnih površinah za invalide 

parkirna karta za invalide. 

Parkiranje na površinah, rezerviranih za dostavo blaga je v dostavnem času prepovedano, dovoljena 
pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave. 

Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez posebnega dovoljenja za parkiranje ali v 
nasprotju z njim uporablja parkirne površine iz 25. člena tega odloka. 

 
27. člen 

Na parkirišču ob Ulici Rajh Nade sta dve parkirni mesti rezervirani za taksi vozila. 

Preden izda pristojni organ občinske uprave dovoljenje za uporabo takega parkirnega prostora, 
preveri ali ima prevoznik pridobljeno dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov, predpisano z 

zakonom. 
Parkiranje in ustavitev na parkirnih mestih za avtotaksi vozila je dovoljeno le s posebno oznako na 

avtotaksi vozilu, ki jo izda občinska uprava in je sestavni del dovoljenja po drugem odstavku tega 

člena. 
d) Parkirne površine za tovorna vozila in turistične avtobuse 

 
28. člen 

Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in turističnih avtobusov je dovoljeno le na površinah, ki so 
določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano prometno signalizacijo. 

Lokacije za parkiranje tovornih vozil in turističnih avtobusov, kot urejene javne parkirne površine, na 

območju že obstoječih javnih površin, ter potrebno število parkirnih mest za parkiranje teh vozil določi 
občinski svet s sklepom po predhodni obravnavi na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Ljutomer. 
Občinska uprava lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih motornih 

vozil, priklopnikov in turističnih avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, vendar 

samo v naslednjih primerih: 
- če je to nujno za nemoteno opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti, pa za opravljanje te 

dejavnosti ni mogoče zagotoviti parkirne površine izven javnih površin, in če to ne ovira drugih 
udeležencev v prometu, 

- če na urejenih parkirnih površinah ni mogoče zagotoviti dovolj parkirnih mest za potrebe 

udeležencev raznih športnih ali drugih prireditev. 
 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 250 evrov. 

 

2. Površine, dane v uporabo za cestni promet 
 

29. člen 
Površine, dane v uporabo za cestni promet, se lahko uporabljajo kot javne prometne površine, kolikor 

takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec in če je to v interesu 

upravljavca javnih prometnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena. 
Površine iz prejšnjega odstavka se dajo v uporabo za cestni promet na podlagi pogodbe sklenjene 

med njenim lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem ter Občino Ljutomer. 
Kolikor ni s pogodbo drugače določeno, prevzame Občina Ljutomer z dnem podpisa pogodbe vse 

pravice, obveznosti in odgovornosti kot jih ima na javnih prometnih površinah. 
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IV. NADZOR 
 

30.člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat, ki  opravlja tudi naloge 
prekrškovnega organa. 

 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31.člen 

Odgovornost lastnika vozila 
Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je 

storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da 
tega prekrška ni storil. 

 
Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega 

odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali 

samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba. 
 

32.člen 
Sodelovanje redarjev na prireditvah 

Medobčinski redarji lahko sodelujejo pri izvedbi prireditev, ki potekajo na območju Občine Ljutomer. O 

sodelovanju medobčinskih redarjev na prireditvah odloča direktor občinske uprave, za kar se sklene 
ustrezen dogovor med organizatorjem in občinsko upravo. Stroške njihovega sodelovanja krije 

organizator prireditve. 
 

33.člen 
Pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, medobčinski 

redarji izvajajo nadzor in  ukrepe po tem odloku, zakonu o varnosti cestnega prometa in drugih 

zakonov, ki  medobčinskim redarjem podeljujejo pristojnost nadzora in ukrepanja. 
 

34. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer 

(Uradni list RS, št. 63/2003 in Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 3/2008). 
 

Številka: 371/2008-10-1652 
Datum: 9. 7. 2008 

 

 Župan Občine Ljutomer: 
Franc Jurša, l.r. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Tisk v nakladi 4000 izvodov: 
EROTRADE PRINT d.o.o., Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 


