Št. 3/2018

Tabor, 18. 4. 2018

Leto IV

VSEBINA





Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Tabor
Spremembe in dopolnitve POSLOVNIKA Občine Tabor
ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tabor za leto 2017
ODLOK o občinskih cestah v Občini Tabor

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Tabor na 26.
redni seji dne 16. 4. 2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
OBČINE TABOR

1. člen
V Statutu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006, 51/2010, Uradne objave Občine Tabor, št. 60/2015) se v
4. členu črta drugi stavek in doda besedilo: Občina se samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne skupnosti
– pokrajine.
2. člen
V 9. točki prvega odstavka 6. člena Statuta se črta besedilo »vodnih virov«.
3. člen
V 6. členu se doda besedilo, ki se glasi: Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih
nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.
4. člen
V tretjem stavku 12. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Splošni akti občine se objavljajo v uradnem
glasilu Občine Tabor.«
5. člen
Peti odstavek 13. člena se črta.
6. člen
Peta alineja drugega odstavka 15. člena se črta.
7. člen
Predzadnja alineja 15. člena se črta.
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8. člen
Prvi stavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana
delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj vsakega člana občinskega sveta.«
9. člen
Zadnji stavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor za svoje dokumente uporablja žig
občine.«
10. člen
Drugi odstavek 68. člena se črta in se nadomesti z novim: »Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako
predpisano z zakonom ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem
posameznem delu, lahko pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta ožjega dela
občine.«
11. člen
Tretji odstavek 72. člena se črta in se nadomesti z novim:
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov
volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu.
12. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 79. člena se črtajo in se doda besedilo: Volivec da svojo podporo zahtevi z vpisom
osebnih podatkov ter s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. Na
obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec lahko
da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.
Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj
stalnega prebivališča. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št. 032-1/2018
Tabor, dne 16. 4. 2018
ŽUPAN
OBČINA TABOR
Anton GROBLER
l.r.
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Tabor na 26.
redni seji dne 16. 4. 2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
OBČINE TABOR
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) se 7. člen spremeni tako, da se
glasi:
Svet uporablja žig občine, ki je določen – s statutom, podrobneje pa z odlokom o istovetnostnih simbolih Občine
Tabor, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa »OBČINSKI SVET«.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občine oziroma direktor občinske uprave (v nadaljnjem
besedilu: tajnik).
2. člen
V 8. členu se doda besedilo, ki se glasi:
Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi
občinski svet.
Obvezni dnevni red konstitutivne seje občinskega sveta je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta,
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov sveta,
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta,
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana,
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.
3. člen
Črta se prvi stavek 9. člena in doda nov odstavek: Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi
za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati.
Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.
4. člen
Drugi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha
mandat članom v nadzornem odboru občine ter članom stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
5. člen
Tretji odstavek 11. člena se črta.
6. člen
Prvi stavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali
najkasneje na prvi naslednji seji.
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7. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
Potek seje občinskega sveta se zvočno snema za potrebe priprave zapisnika seje in z namenom zagotavljanja
transparentnosti delovanja občinskega sveta oziroma zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem občinskega
sveta.
Zvočni posnetek seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico
poslušati zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega
delavca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del posnetka, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki ga želi pridobiti, dobesedno
prepiše in se mu posreduje. Zahtevo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno
informacijo želi pridobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščeni uradni osebi občinske uprave, ki o zahtevi odloči
v skladu z zakonom.
Z informacijo o zvočnem snemanju seje se vse prisotne na seji seznani z obvestilom, izobešenim na vidnem
mestu v prostoru, kjer poteka seja.
8. člen
Drugi stavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima
5 članov.
Druga alineja tretjega stavka 58. člena se črta.
9. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj enega člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
10. člen
V 77. člen se doda besedilo, ki se glasi:
Po opravljeni prvi obravnavi predloga odloka se predlog odloka posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.
Obvestilo o javni obravnavi predloga odloka se objavi na spletni strani in oglasni deski občine. Obvestilo o javni
obravnavi vsebuje povabilo zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov, pripomb in mnenj na predlog
odloka.
Predlog odloka se skupaj s spremljajočim gradivom objavi na spletni strani občine in razgrne v prostorih občine
v poslovnem času občinske uprave.
Po končani javni obravnavi občinska uprava pripravi poročilo o javni obravnavi, ki vsebuje zapisnik javne
obravnave in obrazložitve razlogov za upoštevanje ali neupoštevanje posredovanih pripomb, predlogov in mnenj
zainteresirane javnosti.
Poročilo o javni obravnavi se posreduje občinskemu svetu kot del gradiva za drugo obravnavo predloga odloka.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Tabor pričnejo veljati naslednji dan po objavi
v Uradnih objavah Občine Tabor.
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Št. 032-2/2018
Tabor, dne 16. 4. 2018
ŽUPAN
OBČINA TABOR
Anton GROBLER
l.r.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ‒ UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
‒ ZUJF, 14/15 ‒ ZUUJFO in 11/18 ‒ ZSPDSLS-1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
‒ UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 ‒ ZFisP, 96/15 ‒ ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 26. redni seji dne 16. 4. 2018
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2017. Sestavni
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto
2017 znašajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2017
__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.561.962
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.414.018
70 DAVČNI PRIHODKI
1.260.840
700 Davki na dohodek in dobiček
1.153.452
703 Davki na premoženje
76.704
704 Domači davki na blago in storitve
30.684
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
153.178
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
88.066
711 Upravne takse in pristojbine
1.885
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712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.960
12.656
48.611
3.705
3.705
0
0
144.239
144.239
1.534.981
623.446
227.531
35.017
338.847
6.152
15.899
617.697
18.663
458.753
40.837
99.444
272.600
272.600
21.238
8.866
12.372
26.982

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2017
_________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
0
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2017
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
81.162
50 ZADOLŽEVANJE
81.162
500 Domače zadolževanje
81.162
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

93.338
93.338
93.338

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +

14.807

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-12.175

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

-26.982

82.331

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017 se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 03201/2018
Tabor, 16. 4. 2018
ŽUPAN
OBČINA TABOR
Anton GROBLER
l.r.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in odl. US – 76/16), 95. in
100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski svet Občine Tabor na 26. redni seji dne 16.
4. 2018 sprejel

ODLOK
O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI TABOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ceste v Občini Tabor (v nadaljevanju: občini) se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa
Zakon o cestah in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Tabor določijo:
- občinske ceste na območju občine in postopek njihove kategorizacije;
- način izvajanja nalog upravljanja;
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način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest;
širina varovalnih pasov;
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
inšpekcijsko nadzorstvo in sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Tabor so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
5. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristojni organ Občine Tabor, sprejme pa Občinski svet Občine
Tabor. S kategorizacijo občinskih cest se določi, kateri vrsti prometa so namenjene.
(2) V primeru gradnje nove ali nadomestne ceste mora biti pred predajo ceste v promet določena in predvidena
kategorija ceste.
(3) Predlog kategorizacije mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli občine in zainteresirane pravne osebe
(podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v
prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta,
proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim
upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet Občine Tabor.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
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(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Tabor na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
10. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v posameznem koledarskem letu se usklajuje in sprejema v
skladu z veljavno zakonodajo na področju vzdrževanja cest.
(2) 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
inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
11. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Tabor)
Občinska uprava Občine Tabor opravlja strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest. 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 oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira
izvajalca na podlagi javnega razpisa;
- 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
zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov;
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa
na njih;
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter
sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju
teh programov;
- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
12. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine in z drugimi viri.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
13. člen
(projektiranje občinskih cest)
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V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi 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.
14. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela,
ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka
je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena
krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
15. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti
prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah.
Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občine za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po
prejšnjem odstavku.
16. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občina Tabor mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 45 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo rekonstrukcijo ceste.
(2) Občina Tabor mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na
razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali
ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali ob občinski cesti. Upravljavec
gospodarske javne infrastrukture mora Občino Tabor obvestiti o nameravanih posegih najmanj 90 dni pred
pričetkom del.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
17. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot gospodarske javne službe in izvajanje ostalih ukrepov iz
odloka je odgovoren izvajalec gospodarske javne službe.
(2) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest in izvajanje ostalih ukrepov iz tega odloka je
zadolžena občinska uprava.
18. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja upravljavec občinskih cest z Režijskim obratom ali z oddajo v
izvedbo na podlagi postopka pridobivanja ponudb. Upravljavec občinskih cest se lahko odloči tudi za podelitev
koncesije pravnim ali fizičnim osebam po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

10

URADNE OBJAVE Občine Tabor
Št. 3/2018 | 18. 4. 2018
(2) Obnovitvena dela in vzdrževalna dela večjega obsega na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi
javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja občina po postopku in pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo
javnih naročil.
19. 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 občina.

20. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
Občina lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
21. člen
Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občina prehodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
22. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Ukrepe za omejitev uporabe občinske ceste lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O navedenih ukrepih morata nemudoma obvestiti občino, policijo,
inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.
(2) 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 32. člena tega odloka.
23. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Varovalni pas občinske ceste 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 lokalnih cestah 8 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Tabor, v
postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje občine.
24. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Kabelski vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s
soglasjem občine.
(2) Občina 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.
(3) Občina 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.
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25. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občine.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.
(3) 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
obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec
naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih
delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o
omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
26. člen
(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov
predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje.
(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.
(3) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občina zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
(1) Upravljavec ceste lahko v primeru omejitve prometa za določene vrste vozil, dovoli izjeme za posamezna
vozila.
(2) V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, v katerih so izjeme dovoljene, čas trajanja
dovoljenja in odškodnina v primeru poškodb na cestnem telesu, ki bi nastale zaradi neupoštevanja pogojev
dovoljenja.
28. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
29. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občina. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo,
redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s
strani občine potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih
del v javno korist, za katere na podlagi 21. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh
del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 10 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,
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- podatke o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter
- prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
Občina kot 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.
(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste, zaradi del na cesti, se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(6) 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.
30. člen
(polje preglednosti)
Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občina.
31. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občina.
(2) 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 občina. Občina ima pravico do povrnitve
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
32. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) 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. Občina 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.
(2) 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 občina. 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.
(3) 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.

VII. INŠPEKCIJSKI IN PRITOŽBENI ORGAN
33. člen
(pritožbeni organ)
(1) O soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega odloka izdaja občina, se odloči z odločbo v upravnem
postopku, razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se
izda soglasje v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in katera po
določbah tega odloka izdaja občina, je dovoljena pritožba na župana. Zoper odločbo župana je mogoče pričeti
upravni spor.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini
Tabor (Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013).
35. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Št. 37100-1/2018
Tabor, dne 17. 4. 2018
ŽUPAN
OBČINA TABOR
Anton GROBLER
l.r.
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