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18.  

 
Na podlagi 3.,7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 –ZJZP, 38/2010-ZUNK, ), 5. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008, 11/2009, 2/2010 in 3/2011) ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer  (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09 in 7/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012 sprejel 
naslednji  
 

ODLOK  
O JAVNI RAZSVETLJAVI NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER. 

 
I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 
Ta odlok ureja izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe javna razsvetljava (v nadaljnjem besedilu: 

javna služba) tako, da določa: 
− organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe, 
− vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev, 
− pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
− pravice in obveznosti uporabnikov, 
− vire financiranja javne službe ter 
− vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 

 
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

2. člen 
Izvajanje javne službe se zagotavlja s podelitvijo  koncesije tehnično in kadrovsko usposobljeni osebi javnega ali 
zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju občine Ljutomer.  
 
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 

 
3. člen 

Javna služba obsega dobavo in postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter njihovo redno in 
investicijsko vzdrževanje vse v interesu trajnega nemotenega delovanja javne razsvetljave s ciljem minimalne 
porabe električne energije. Javna služba med drugim obsega: 
- dobavo, postavitev in zamenjavo svetilk in sijalk, 
- dobavo, postavitev in zamenjavo drogov javne razsvetljave, svetlobnih znakov in drugih naprav, 
- novoletna svetlobna okrasitev, 
- vzdrževanje prometno svetlobne signaliazcije, 
- osvetlitev javnih zelenih površin 
- tekoče preglede delovanja objektov javne razsvetljave, 
- vzdrževalna dela na objektih javne razsvetljave, 
- izdelavo in vodenje katastra objektov javne razsvetljave, 
- vodenje kontrolne knjige, 
- pripravo predlogov letnih programov izvajanja javne službe vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje 

porabe električne energije ter 
- pripravo poročila o realizaciji letnih programov. 
Izvajanje javne službe obsega tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni, podzakonski akti in koncesijska 
pogodba. 
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine Ljutomer. 
 
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  JAVNIH  DOBRIN 
 

4. člen 
Javno službo izvaja izvajalec javne službe, ki ima na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe na celotnem 
območju občine: 
- izključno pravico izvajati javno službo ter 
- dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe, skladno s tem odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo javno službo. 
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Izvajalec javne službe izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun. 
 

5. člen 
Izvajalec mora izvajati javno službo v skladu s  Programom izvajanja javne službe, ki ga pripravi do 31. 9. 
tekočega leta za naslednje leto. Program izvajanja javne službe sprejme Občinski svet Občine Ljutomer.  
Program izvajanja javne službe je osnova za pripravo proračuna za naslednje leto. 
Program izvajanja javne službe mora med drugim najmanj vsebovati: 

− obseg storitev, 
− ceno storitev, 
− program varčevanja z električno energijo, 
− višino sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje, 
− predlog izgradnje novih objektov komunalne infrastrukture javne službe in višino potrebnih sredstev. 

Izvajalec javne službe mora vsako leto, najkasneje do 31. 3. poslati Občini Ljutomer poročilo o poslovanju in 
izvajanju javne službe za preteklo leto iz katerega so razvidni vsi kvalitativni in kvantitativni elementi izvajanja 
javne službe. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o realizaciji programa in obrazložitve odstopanj od 
programa v kolikor je do njih prišlo tekom izvajanja javne službe v preteklem letu. 
 

6. člen 
Izvajalec mora voditi kataster o objektih gospodarske javne infrastrukture javne službe, in sicer najmanj o: 

– vrsti objekta, 
– lokaciji in 
– tehničnih lastnostih. 

Kataster  mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe  na objektih in napravah v kataster vnašajo 
skladno z veljavno zakonodajo.  
Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«). 
Kopijo sproti vnesenih podatkov v kataster izroča izvajalec občini najmanj enkrat letno. 

 
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI  UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 

7. člen 
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih 
zagotavlja javna služba je v skladu s tem odlokom  zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. 

 
8. člen 

Prepovedano je: 
− poškodovati drogove svetilk, 
− razbijati žarnice in glave svetilk, 
− posegati v napeljave javne razsvetljave, 
− nameščanje kakršnih koli obvestilnih sredstev in oglaševanja na javni razsvetljavi brez soglasja 

koncesionarja, ki opravlja to dejavnost po tem odloku in koncedenta, 
− onemogočati dostop do drogov javne razsvetljave ter 
− opravljati dejanja, ki bi kakor koli ogrozila delovanje javne razsvetljave oz. izvajanje javne službe. 

 
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 

9. člen 
Javna služba se financira: 

− iz proračuna občine in 
− iz drugih virov. 

Občina zagotavlja izvajalcu javne službe za opravljeno storitev sredstva iz proračuna ob upoštevanju Programa 
izvajanja javne službe. 

 
10. člen 

Izvajalec mora pri svojem poslovanju za izvajanje javne službe, za katero je podeljena koncesija občine, 
zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje od ostalih dejavnosti, ki jih izvajalec opravlja. 

 
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

11. člen 
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so: 

− omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave, 
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− objekti in naprave za upravljanje in krmiljenje sistema javne razsvetljave – nadzorni center in podobno  
− prižigališča in merilna mesta ter 
− drugi objekti in naprave potrebni za izvajanje javne službe. 
 

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
12. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, strokovni in finančni 
nadzor nad izvajanjem javne službe pa pristojni organ občine. 
 
IX. KAZENSKE DOLOČBE 

13. člen 
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če: 

− ravna v nasprotju s 5. členom ter če 
− ravna v nasprotju s 6. členom. 

Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca za prekrška iz prvega odstavka tega člena. 
 

14. člen 
Z globo 150 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če: 

− ravna v nasprotju z 8. členom. 
 
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

15. člen 
Do podelitve koncesije izvaja javno službo po tem odloku dosedanji izvajalec. 
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
 
Številka: 354/2012-10-213 
Datum:  27. 6. 2012  

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

19. 
 
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine 
Ljutomer št. 11/2009)  je Občinski svet Občine Ljutomer na 14. redni seji,  27. 6. 2012 sprejel 

 
ODLOK O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI LJUTOMER 

 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest) 

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega 
prometa in ta odlok. 

 
2. člen 

(namen odloka) 
Ta odlok določa: 
− občinske ceste na območju občine Ljutomer (v nadaljevanju: »občina«) in postopek kategorizacije 

občinskih cest; 
− upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih; 
− način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe oziroma ureditev 

lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«; 
− postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva; 
− inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega odloka; 
− druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest. 
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II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
3. člen 

(občinske ceste) 
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi 
predpisi. 

4. člen 
(kategorije občinskih cest) 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje. 
Lokalne ceste na območju občine Ljutomer se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri 
podkategorije: glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne 
ceste. 
 

5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Ljutomer na predlog župana. 
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

 
6. člen 

(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka. 
Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne osebe 
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest. 
O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet Občine Ljutomer na predlog 
župana. 
Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, 
ima kategorijo, določeno v tem sklepu. 
Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto. 

7. člen 
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 

Gradnje občinskih cest in kategorija novozgrajenih cest se določijo v občinskem prostorskem načrtu. 
Rekonstrukcije občinskih cest se določijo v občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov. 
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot 
rekonstruirana cesta. 

 
8. člen 

(opustitev občinske ceste) 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. 
Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v 
prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim 
upravljavcem te ceste. 
O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane 
ceste odloči Občinski svet Občine Ljutomer na predlog župana. 
 

9. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec 
te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste. 
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj 
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno, in če je vpisana v zemljiško knjigo. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o 
gozdovih. 
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O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Ljutomer na predlog župana, 
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka. 

 
10. člen 

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

 
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 

11. člen 
(upravljavec občinskih cest) 

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, upravlja Občina Ljutomer. 
 

12. člen 
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne 
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika 
njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Ljutomer na predlog župana. 
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka 
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po sprejemu občinskega proračuna. 
 
V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov 
na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na 
občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, 
odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni 
organ občinske uprave, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu. 
 

13. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest opravlja pristojni organ občinske uprave. Te obsegajo zlasti: 
− izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh 

planov; 
− naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest; 
− naloge nadzora nad stanjem občinskih cest; 
− izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest; 
− naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste; 
− vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne 

porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah; 
− organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov; 
− spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne 

ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino Ljutomer; 
− naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih; 
− naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter 

v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika; 
− 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 teh 
programov; 

− izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi. 
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14. člen 
(financiranje občinskih cest) 

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine 
Ljutomer. 
Na predlog pristojnega organa občinske uprave lahko Občinski svet Občine Ljutomer predpiše posebno 
povračilo za prekomerno obremenjevanje cest (izvoz iz peskokopov, gramoznic, glinokopov itd.). 
Če je za izkoriščanje virov iz prejšnjega odstavka dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški 
vzdrževanja prekomerno obremenjenih cest. 
 
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST 

15. člen 
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste) 

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali 
objektu lastnika oziroma uporabnika sosednjega zemljišča ali objekta, kot izvedba istih na zemljišču občinske 
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom oziroma uporabnikom zemljišča ali 
objekta in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo. 

16. člen 
(projektiranje občinskih cest) 

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo 
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa. 
 

17. člen 
(gradnja avtobusnih postajališč) 

Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti morajo biti zunaj vozišča. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni organ občinske uprave na predlog javnega prevoznika 
ter ob soglasju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer ter policijo po presoji 
okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na 
vozišču glavne mestne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno 
nevarno, prekliče dovoljenje. 
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni 
organ občinske uprave ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov. 
Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem načrtu 
ali planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojni organ občinske 
uprave. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče 
postane del občinske ceste. 
 

18. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti 
prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. 
Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave. 
 
 Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so 
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega 
dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku. 
 

19. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je 
treba opraviti na območju ceste. 
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
odgovoren pristojni organ občinske uprave. 
Stroške projektiranja, novogradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena 
krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav. 
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20. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 

Pristojni organ občinske uprave mora o novogradnji 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 novogradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. 
Pristojni organ občinske uprave mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega 
odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del. 
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem 
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti. 
 

21. člen 
(graditev občinskih cest) 

Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in objektov na njej 
mora potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v prostor.  
Izvajalec gradnje se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi o javnem naročanju. 
Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro lokalnega pomena in v lasti občine. 
Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah drugega poglavja tega 
odloka. 
 

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
22. člen 

(odgovornost za stanje občinskih cest) 
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za 
povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 26. 
člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa. 
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 26. 
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe. 
Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 26. člena tega odloka je 
odgovoren pristojni organ občinske uprave. 
 

23. člen 
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja na podlagi javnega razpisa v eni izmed oblik, ki jih določa Odlok 
o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer. 
Izvajalec rednega letnega vzdrževanja občinskih cest mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti 
vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah. 
 

24. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 

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

25. 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, so dogovorni njihovi upravljalci. 

 
26. člen 

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
Pristojni organ občinske uprave lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno 
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet. 
O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, 
se mora pristojni organ občinske uprave predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste. 
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojen organ občinske uprave predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega 
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je 
dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. 
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V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
1. Varstvo občinskih cest 

27. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 

Če je občinska cesta v takem stanju, 
− da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil, 
− da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali 
− če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. 

posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih 
nesreč 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. 
Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo 
in pristojnega občinskega upravnega organa za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega 
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti. 
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee 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, pristojni organ občinske uprave in javnost po sredstvih javnega obveščanja. 
Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih 
obvestiti tudi pristojni organ občinske uprave. 
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 35. člena tega odloka. 
 

28. člen 
Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:  
 
 - pri lokalni cesti   5 m 

- pri javni poti   3 m 
- pri glavni mestni cesti                           4 m 
- pri zbirni mestni ali krajevni cesti        3 m 
- pri mestni ali krajevni cesti                  2 m 
- pri nekategorizirani cesti   1 m.  

Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Ljutomer. 
 

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

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, 
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Ljutomer, se smejo napeljevati 
oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, 
določenimi s soglasjem pristojnega organa občinske uprave. 
Pristojni organ občinske uprave lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, 
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te 
ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če 
to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev. 
 
Pristojni organ občinske uprave lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in 
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali 
morebitno rekonstrukcijo te ceste. 

 
30. člen 

(dela na občinski cesti) 
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega 
organa občinske uprave, ki velja eno leto. 
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh 
del. 
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Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v 
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala 
večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem 
takoj pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave. Upravljavec naprav 
in napeljav mora v roku 15 dni od nastanka poškodb le te odstraniti, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končanih delih pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in pristojni organ občinske uprave. 
Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej 
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o 
omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo. 
 

31. člen 
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti) 

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah občinska uprava odda najugodnejšemu 
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.   
Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe 
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan. 
Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo 
dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega organa občinske uprave. 

 
32. člen 

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na 
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati 
promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil.  
Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še prepovedano:  
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;  
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje; zavirati vprežna vozila s 
privezovanjem koles ali s coklami;  
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug material ali predmete, kar bi imelo za posledico 
oviranje in onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in s tem poškodovanje ceste in 
ogrožanje prometa.  
 

33. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na 
občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo z objektov ob 
občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. 
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, 
trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo 
ali onemogočajo preglednosti ali  drugače ovirajo ali ogrožajo promet. 
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinskih cestah ali pločnikih v naseljih morajo vzdrževati zemljišča 
tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij. 
 

2. Ukrepi za varstvo prometa 
34. člen 

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojni organ občinske uprave. O izdanih 
dovoljenjih pristojni organ občinske uprave obvesti policijo, pristojni organ občinske uprave za nadzor in 
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena pristojnega organa občinske 
uprave potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore 
občinske ceste. 
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o 
načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v 
času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore 
ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med 
turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste. 
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Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. 
Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po 
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste. 
 

35. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa pristojni organ občinske uprave z nalogom za postavitev. O 
postavljeni prometni signalizaciji se vodi evidenca.   
Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter 
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna 
signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične 
osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. 
 

36. člen 
(naprave za umirjanje prometa) 

O postavitvah naprav za umirjanje prometa odloča Občinski svet Občine Ljutomer po predhodnem soglasju 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer, razen v primerih ko postavitev takih naprav 
določa zakon.  
Sama postavitev naprav z umirjanje prometa se postavi skladno z veljavnimi predpisi. 
 

37. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov 
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj 
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen organ občinske uprave lahko izda soglasje za njihovo 
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana 
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve. 
Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko 
postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih 
o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni organ občinske uprave. V soglasju določi pogoje 
postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja 
in odstranitve teh objektov in naprav. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko 
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) Transparenti morajo biti izobešeni 
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste. 
 

38. člen 
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)) 

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), 
ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora 
zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta 
možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem. 
V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za 
opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega organa občinske uprave. 
 

39. člen 
(pritožbeni organ) 

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po 
določbah tega odloka izdaja pristojni organ občinske uprave je dovoljena pritožba na župana. 
 
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 

40. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva) 

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske 
ceste, je pristojen medobčinski inšpektorat in redarstvo v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, 
inšpekcijskem nadzoru in občinskem redarstvu. 
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VIII. SANKCIJE 
41. člen 

(prekrški) 
Z globo 1.500 evrov se sankcionira za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če: 
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja 

kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 29. člena); 
2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v 

nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 30. člena); 
3. pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest in pristojnega organa občinske uprave o 

posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi ceste v roku 15 dni od pričetka del v prvotno stanje (tretji in 
četrti odstavek 30. člena) 

4. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali samo 
dejavnost brez soglasja pristojnega organa občinske uprave (31. člen); 

5. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani 
ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali ne poreže vej dreves, žive meje, 
trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik  (tretji in četrti 
odstavek 33. člena); 

6. ne vzdržuje zemljišča ob občinski cesti ali pločniku v naselju tako, da se doseže in ohrani urejen videz 
naselij; 

7. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in 
oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 36. člen).  

 
Z globo 500 evrov  se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika 
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 

42. člen 
(prekrški posameznikov) 

Z globo 250 evrov se sankcionira tudi posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena 
 

43. člen 
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest) 

Z globo 1.500 evrov se sankcionira za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest: 
(1) če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 27. člena); 
(2) če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki; 
 
Z globo 250 evrov se sankcionira za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v občini Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer, št. 7/2008 in 12/2009). 

 
45. člen 

(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka: 371/2012-10-214 
Datum:  27. 6. 2012  

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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20. 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08 in 79/09), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 
127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 5. in 30. člena Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006 in 41/2008), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008, 11/2009, 2/2010 in 3/2011) ter 18. členu Statuta 
Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski svet Občine Ljutomer na 
14. redni seji, 27. 6. 2012 sprejel 
 

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO  
NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER 

 
1. člen 

V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2010 in 
4/2010) se dopolni 2. odstavek 1. člena z naslednjim besedilom: 
»Občina Ljutomer zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na naslednjih območjih: 
- OBMOČJE 1: to so območja, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo na podlagi določb prvega in drugega 
odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50. prebivalci) 
ali povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan). Gre za območja, kjer je  
zagotavljanje javne službe obvezno in sicer: 
  območje 1.1 aglomeracija ime aglomeracije   naselja 
  489  Cven    Novi Cven 
  482  Krapje    Krapje – del 
  491  Krapje    Krapje del 
  507  Krapje    Cven 
  518  Mota    Mota 
  458  Šalinci    Šalinci – del 
  459  Šalinci    Grlava 
        Krištanci 
        Šalinci – del 
  472  Noršinci pri Ljutomeru  Noršinci 
        Babinci 
  493  Zgornji Kamenščak  Ljutomer 
        Sp. Kamenščak 
        Cezanjevci – del 
  424  Precetinci   Precetinci – del 
  412  Precetinci   Precetinci – del 
  430  Radoslavci   Radoslavci – del 
  433  Vogričevci   Vogričevci – del 
        Radoslavci – del 
  434  Vogričevci   Vogričevci – del 
  441  Branoslavci   Branoslavci – del 
  443  Branoslavci   Branoslavci – del 
 
  448  Zgornji Kamenščak  Stara cesta 
        Vidanovci – del 
        Mekotnjak – del 
  451  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
  455  Cezanjevci   Cezanjevci – del 
  501  Podgradje   Podgradje – del 
  522  Pristava    Pristava 
        Stročja vas – del 
  527  Veščica    Stročja vas – del 
        Presika 
        Nunska Graba 
        Rinčetova Graba 
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        Globoka – del 
        Gresovščak – del 
        Jeruzalem – del 
        Plešivica – del 
        Ilovci 
  530  Šprinc    Globoka – del 
 
  območje 1.2 aglomeracija ime aglomeracije   naselja 
  452  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
  456  Mekotnjak   Mekotnjak – del 
  162  Pršetinci    Desnjak – del 
  177  Žerovinci   Desnjak – del 
  219  Radomerščak   Radomerščak – del 
  211  Žerovinci   Radomerščak – del 
  471  Radomerščak   Radomerščak – del 
  474  Železne dveri   Železne dveri – del 
        Cuber – del 
  477  Gresovščak   Gresovščak – del 
  475  Miklavž pri Ormožu  Gresovščak del 
        Plešivica – del 
        Jeruzalem – del 
  499  Slamnjak   Slamnjak – del 
        Podgradje – del 
  517  Nunska Graba   Nunska Graba – del 
  520  Rinčetova Graba   Nunska Graba – del 
        Rinčetova Graba – del 
 
- OBMOČJE 2: to so območja, kjer občina zagotavlja storitve javne službe, čeprav ne gre za območja iz prvega in 
drugega odstavka 11. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (več kot 5 prebivalcev/ha (območje z več kot 50. 
prebivalci) ali povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m3 pitne vode na dan). V tem primeru gre 
za območja, kjer zagotavljanje javne službe  ni obvezno, in sicer: 
  območje 2 aglomeracija ime aglomeracije  naselja 
        Rinčetova Graba – del 
        Nunska Graba – del 
        Slamnjak – del 
        Presika – del 
        Šalinci – del 
        Branoslavci – del 
        Radoslavci – del 
 
- OBMOČJE 3: to so območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo ter OBMOČJE 4, to so 
območja, kjer občina v prihodnosti načrtuje zagotavljanje javne službe oskrbe s pitno vodo, in sicer: 
 
  območji 3, 4 aglomeracija  ime aglomeracije  naselja 
  402  Trnovci    Bodislavci – del 
  398  Moravci v S. goricah  Bodislavci – del 
        Mala Nedelja – del 
        Bučkovci – del 
        Moravci v Slovenskih goricah – del 
        Drakovci – del 
  382  Mali Moravščak   Drakovci – del 
  377  Senčak    Moravci v Slovenskih goricah – del 
  378  Terbegovci   Drakovci – del 
  403  Kuršinci    Bučkovci – del 
        Kuršinci – del 
  404  Kuršinci    Kuršinci – del 
        Vidanovci – del 
        Radoslavci – del 
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        Godemarci 
        Bodislavci 
        Moravci v Slovenskih goricah – del 
        Drakovci – del 
        Bučkovci – del 
        Kuršinci - del 
 

2. člen 
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  354/2012-10-215 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

21. 
 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-
odločba US, 8/96 in 36/00),  3., 7. 8.  9. člena  Zakona o zdravstveni dejavnosti (23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 
23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Ljutomer 
na 14. redni seji, 27. 6. 2012 sprejel  
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  
JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer (Ur. list RS, št. 89/07 in 
107/09) se spremeni  drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:  
 
»Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:  
 86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  
 86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 86.230  Zobozdravstvena dejavnost 
 86.909  Druge zdravstvene dejavnosti. « 

2. člen 
V prvem odstavku 8. člena odloka se dodajo naslednje alineje:  
 
- antikoagulantna ambulantna dejavnost ,  
- specialistična kardiološka dejavnost,  
- fizioterapija in medicinska masaža,  
- diabetološka dejavnost in  
- rentgenološka dejavnost.  

3. člen 
V 10. členu se na koncu  doda novi odstavek, ki se glasi:  
» Svet zavoda mora najkasneje štiri mesece pred iztekom mandata obvestiti ustanoviteljice in druge, ki izvolijo 
oz. imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, o datumu prenehanja mandata, zaradi začetka postopkov za 
izvolitev oz. imenovanje novih članov sveta.«   

 
4. člen 

Zavod mora uskladiti svoje akte in dejavnost v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.  
 

5. člen 
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin in Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi, uporabljati pa se začne 15. dan po zadnji objavi.  
 
Številka:  160-6/2012-420-220 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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22. 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) in 
8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel naslednji 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010) se v tretjem odstavku 4. člena črta številka »9240«. 
 

2. člen 
V 5. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta številka »9240«. 
 

3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občini Ljutomer opravlja pedagoško vodenje vseh enot vrtcev pri osnovnih šolah pomočnik ravnatelja Vrtca 
Ljutomer ali pomočnik ravnatelja ene izmed osnovnih šol v občini Ljutomer.  
Pedagoškega vodjo izberejo izmed kandidatov ravnatelji osnovnih šol v občini Ljutomer in ravnatelj Vrtca 
Ljutomer na aktivu ravnateljev. 
Pedagoški vodja se imenuje za obdobje 5 let z možnostjo večkratnega imenovanja.«. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

4. člen 
Imenovanje pedagoškega vodje v skladu s 3. členom tega odloka se opravi za obdobje od 1. 9. 2012 dalje. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  014/2012-10-221 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

23. 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) in 
8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel naslednji 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 4/2010) se v tretjem odstavku 4. člena črta številka »9240«. 
 

2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se na koncu drugega stavka namesto pike zapiše vejica in doda beseda »Ljutomer.«.  
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3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občini Ljutomer opravlja pedagoško vodenje vseh enot vrtcev pri osnovnih šolah pomočnik ravnatelja Vrtca 
Ljutomer ali pomočnik ravnatelja ene izmed osnovnih šol v občini Ljutomer.  
Pedagoškega vodjo izberejo izmed kandidatov ravnatelji osnovnih šol v občini Ljutomer in ravnatelj Vrtca 
Ljutomer na aktivu ravnateljev. 
Pedagoški vodja se imenuje za obdobje 5 let z možnostjo večkratnega imenovanja.«. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

4. člen 
Imenovanje pedagoškega vodje v skladu s 3. členom tega odloka se opravi za obdobje od 1. 9. 2012 dalje. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  014/2012-10-222 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

24. 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) in 
8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel naslednji 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 4/2010) se v tretjem odstavku 4. člena črta številka »9243«. 
 

2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se na koncu drugega stavka namesto pike zapiše vejica in doda beseda »Mala 
Nedelja.«. 
  

3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občini Ljutomer opravlja pedagoško vodenje vseh enot vrtcev pri osnovnih šolah pomočnik ravnatelja Vrtca 
Ljutomer ali pomočnik ravnatelja ene izmed osnovnih šol v občini Ljutomer.  
Pedagoškega vodjo izberejo izmed kandidatov ravnatelji osnovnih šol v občini Ljutomer in ravnatelj Vrtca 
Ljutomer na aktivu ravnateljev. 
Pedagoški vodja se imenuje za obdobje 5 let z možnostjo večkratnega imenovanja.«. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

4. člen 
Imenovanje pedagoškega vodje v skladu s 3. členom tega odloka se opravi za obdobje od 1. 9. 2012 dalje. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  014/2012-10-223 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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25. 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) in 
8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel naslednji 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno 
glasilo Občine Ljutomer št. 4/2010) se v tretjem odstavku 4. člena črta številka »9240«. 
 

2. člen 
V 5. členu se v drugem stavku prvega odstavka namesto pike zapiše vejica in doda beseda »Ljutomer.«. 
 

3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občini Ljutomer opravlja pedagoško vodenje vseh enot vrtcev pri osnovnih šolah pomočnik ravnatelja Vrtca 
Ljutomer ali pomočnik ravnatelja ene izmed osnovnih šol v občini Ljutomer.  
Pedagoškega vodjo izberejo izmed kandidatov ravnatelji osnovnih šol v občini Ljutomer in ravnatelj Vrtca 
Ljutomer na aktivu ravnateljev. 
Pedagoški vodja se imenuje za obdobje 5 let z možnostjo večkratnega imenovanja.«. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

4. člen 
Imenovanje pedagoškega vodje v skladu s 3. členom tega odloka se opravi za obdobje od 1. 9. 2012 dalje. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  014/2012-10-224 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

  
 
 
 
 

 

26. 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007- ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) in 
8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009 in 7/2011) je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel naslednji 
 

ODLOK SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA 
ZAVODA VRTEC LJUTOMER 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 
4/2010) se v drugem odstavku 3. člena črta številka »9240«. 
 

2. člen 
V prvem odstavku 5. člena se na koncu drugega stavka namesto pike zapiše vejica in doda beseda »Ljutomer.«. 
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3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V občini Ljutomer opravlja pedagoško vodenje vseh enot vrtcev pri osnovnih šolah pomočnik ravnatelja Vrtca 
Ljutomer ali pomočnik ravnatelja ene izmed osnovnih šol v občini Ljutomer.  
Pedagoškega vodjo izberejo izmed kandidatov ravnatelji osnovnih šol v občini Ljutomer in ravnatelj Vrtca 
Ljutomer na aktivu ravnateljev. 
Pedagoški vodja se imenuje za obdobje 5 let z možnostjo večkratnega imenovanja.«. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

4. člen 
Imenovanje pedagoškega vodje v skladu s 3. členom tega odloka se opravi za obdobje od 1. 9. 2012 dalje. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  014/2012-10-225 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

27. 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 76/08, 100/08, 79/09 in 
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) ter 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09 in 7/11) je Občinski svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 
27. 6. 2012 sprejel naslednji  
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2012 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2012) se spremeni 
prvi odstavek 16. člena tako, da se glasi: 
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne 
višine 500.000 EUR«. 

2. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  410-10/2012-217 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

 

28. 
 
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, UPB-2 št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09 
in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009 in 7/2011) je 
Občinski svet Občine Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel  
 

S K L E P št.: 237 
 

1. Občinski svet Občine Ljutomer razglasi leto 2013 za »Miklošičevo leto«. 
 

2. Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 
 
Številka:  030/2012-10-237 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 
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29. 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Ur.l. RS št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 8. in 18. 
člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09 in 7/2011), je Občinski svet Občine 
Ljutomer na 14. redni seji, 27. 6. 2012, sprejel 
 

S K L E P št. 243 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 346/7 neplodno v 

izmeri 79 m2 k.o. 272 – Stročja vas (ID 2311565). 
 

2. Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane 
last Občine Ljutomer. 

 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 
Številka:  478-10/2012-243 
Datum:    27. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

30. 
 
Na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL in 57/08), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) in 
Javnega razpisa Občine Ljutomer za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj (Uradno glasilo Občine 
Ljutomer št. 2/12 z dne 26. 3. 2012), je Komisija za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer na 9. 
redni seji, 15. 5. 2012, določila naslednjo 
 

P R E D N O S T N O   L I S T O 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ  

V OBČINI LJUTOMER 
 
LISTA  A – brez plačila varščine 
 
En družinski član (upravičenost do stanovanja v izmeri od 20 do 30 m2) 
 

Zap.št. Prosilec Bivališče Skupno št. točk 
1. Kosi Anita Bučkovci 74 350 
2. Kovačič Polonca Cezanjevci 20c 340 
3. Žitek Nina Podgradje 4 340 
4. Demiri Demir Ormoška cesta 3, Ljutomer 320 
5. Horvat Tomaž Jurčičeva ulica 14, Ljutomer 320 
6. Žnidarič Miroslava Cankarjeva cesta 4, Ljutomer 300 
7. Senčar Alen Ormoška cesta 46, Ljutomer 290 
 Lukavečki Zdenka Kapelski vrh 73 290 
 Kocuvan Sebastijan Užiška ulica 24b, Ljutomer 290 

8. Tutnić Marija Vrazova ulica 7, Ljutomer 280 
9. Vernik Franc Mekotnjak 13b 260 
 Novak Alojz Drakovci 55 260 

10. Gutman Darja Mota 25 240 
 
Dva družinska člana (upravičenost do stanovanja v izmeri od 30 do 45 m2) 
 

Zap.št. Prosilec Bivališče Skupno št. točk 
1. Korošak Ana Babinci 51 400 
2. Kutnjak Danijela Ormoška cesta 11a, Ljutomer 320 
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Trije družinski člani (upravičnost do stanovanja v izmeri od 45 do 55 m2) 
 

Zap.št. Prosilec Bivališče Skupno št. točk 
1. Fuks Nataša Zrinjskega 24, Maribor 400 
2. Senčar Marjan Ivana Kaučiča cesta 13, Ljutomer 350 
3. Nepužlan Stanislav Vrazova ulica 7, Ljutomer 340 
4. Klemenčič Silvestra Kuršinci 25 330 
5. Šiško Andrej Rinčetova graba 24 310 
6. Zadravec Denis Postružnikova ulica 6, Ljutomer 290 

 
Pet družinskih članov (upravičenost do stanovanja v izmeri od 65 do 75 m2) 
 

Zap.št. Prosilec Bivališče Skupno št. točk 
1. Ciglarič Silvo Razlagova ulica 40, Ljutomer 450 
2. Rojht Cecilija Pristava 23c 410 

 
SEZNAM PROSILCEV ZA ZAMENJAVO STANOVANJA 

 
SEZNAM  A – brez plačila varščine 
 

Prosilec Bivališče Št. družin. članov Povr. stan. v m2 

Čurič Dragica Užiška ulica 3a, Ljutomer 1 14,10 
Klemenčič Joško Fulneška ulica 4, Ljutomer 1 55,50 
Budja Martina Cezanjevci 40a 1 28,40 
Trstenjak Martina Podgradje 27 3 39,90 
Korošec Renata Užiška ulica 3a, Ljutomer 4 56,40  

 
Številka:  3523-434/2012-768 
Datum:    15. 5. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 

31. 
 
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07, 61/08 in 99/09) in Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 
št. 1/2012) Občina Ljutomer objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROJEKTOV IN PRIREDITEV, KI NISO PREDMET 

DRUGIH RAZPISOV V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2012 
(v nadaljevanju: razpis Projekti in prireditve 2012) 

 
1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov in prireditev za sklope, ki niso zajeti v programih drugih 

razpisov Občine Ljutomer, kot so programi in skupni projekti, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju 
javnih potreb in prepoznavnosti Občine Ljutomer in drugo. Razpisana sredstva so namenjena 
sofinanciranju projektov: društev, neprofitnih organizacij, ter zavodov (za programe, ki niso del njihove 
redne dejavnosti) in drugih. 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:  
Na  razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Ljutomer oziroma izvajajo programe 

in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Ljutomer ali neposredno  
prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva, 

• da omogočajo članstvo občanom s področja Občine Ljutomer, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, 
• da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma program prireditve, za katerega 

niso prejeli in ne bodo prejeli sredstev iz katerega drugega vira proračuna Občine za leto 2012, 
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• da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje 
meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji. 

3. OMEJITVE PRI PRIJAVI NA RAZPIS: 
Na ta razpis se ne morejo prijaviti: 

• društva, ki se financirajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe;  
• in društva, ki delujejo na področju kmetijstva, katerih programe sofinancira Občina Ljutomer na 

podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva.  
4. VIŠINA razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v 

Občini Ljutomer znaša 6.106 EUR. 
5. Po tem razpisu se bodo sofinancirali sledeči projekti: 

• prireditve 
• obletnice in tradicionalna srečanja  
• promocijski projekti  
• izdaja publikacij 

6. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA 
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo odvisen od 
izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do 
največ 50 % od vrednosti celotnega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve. 

7. MERILA 
 

1. sedež – izvajalec  ima  sedež oz. stalno prebivališče v občini: 
- sedež v občini 10 točk 
- izven občine    0 točk 
 

2. reference – redno in kvalitetno izvajanje projektov in organizacije prireditev skozi daljše časovno 
obdobje 

(največ možne 3 točke): 
- 10 let in več  3 točke 
- 5 do 10 let   2 točki 
- do 5 let  1 točka 

 
3. interes – izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne skupnosti 

(največ možnih 15 točk): 
 

- velik   15 točk 
- srednji                 10 točk 
- lokalni                 5 točk 
- ožji   2 točki 
 

4. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih (katerih organizator je Občina Ljutomer – šteje so 
obdobje od 2009 do 2011) (največ možnih 10 točk):   

- da (5 krat in več) 10 točk 
- da (od 3 do 4 krat) 5 točk 
- da (od 1 do 2 krat) 2 točki 
- ne sodelujejo  0 točk 
 

        5. promocija – projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti občine  
         (največ možnih 5 točk): 

- mednarodni  5 točk 
- državni  4 točke 
- regijski                3 točke 
- občinski  2 točki 
- krajevni  1 točka 
 

6. kvaliteta in preglednost projekta – ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, kulturna 
identiteta in doseženi cilji:   

- odlična                5 točk 
- zelo dobra  3 točke 
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- dobra                1 točka 
- slaba   0 točk 
 

7. realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstrukcijo (največ možnih 5 točk): 
- 50 % in več lastnih sredstev                5 točk 
- 40 % - 49 %  lastnih sredstev            4 točke 
- 30 % - 39 %  lastnih sredstev  3 točke 
- 20 % - 29 %  lastnih sredstev  2 točki 
- 10 % - 19 %  lastnih sredstev  1 točka 
- 0 % - 9 %  lastnih sredstev                0 točk 

 
Največje možno število točk: 53. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 15 in 
več točk. 
 

8. ROK IZVEDBE  
Rok izvedbe projektov je do konca leta 2012. 

9. VSEBINA PRIJAVE 
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 

10. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 
Rok za oddajo prijav je od dneva objave v Uradnem glasilu Občine Ljutomer do 31. 8. 2012. Razpisno 
dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine 
Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer in na spletni strani Občine Ljutomer: www.obcinaljutomer.si. 
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite 
v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 
ulica 1, 9240 Ljutomer z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis - Projekti in prireditve 2012«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in 
bodo vrnjene pošiljatelju.  
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis, predloži eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj 
predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo evidentirana kot prva prispela.  

11. KONTAKTNE OSEBE:  
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij: Renata Zrinski, tel.: 02/584 90 46, 
renata.zrinski@ljutomer.si.  

12. DATUM ODPIRANJA 
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 20 dni 
od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih vlagateljev 
odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.    

13. IZID RAZPISA 
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril bo strokovna komisija pripravila 
predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev županji, ki bo izdal sklep. 
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 15. dneh po odpiranju vlog. Na podlagi izdanega 
sklepa se bo z izbranim vlagateljem podpisala pogodba o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 

 
 
Številka:  419-4/2012-422 
Datum:    22. 6. 2012 

Županja Občine Ljutomer: 
mag. Olga Karba, l.r. 

 
 
 
 
Tisk v nakladi 4000 izvodov: 
TISKARNA KLAR, Anton Klar s. p., Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 
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