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TISKOVINA                          POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
 
VSEBINA 
 
54. ODLOK o občinskih cestah 
55. ODLOK o  varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Sveti Tomaž 
56. ODLOK o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo 
komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž 
 
 

54.  

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 33/06 UPB), 5. točke prvega 
odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04), in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 
(Ur. vestnik Občine Ormož, št. 7/07), je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na svoji 17. redni seji dne 
27.10.2008 sprejel 

ODLOK 
O OBČINSKIH CESTAH 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 
(namen odloka) 
 
Ta odlok ureja: 
- občinske ceste na območju občine Sveti Tomaž in postopek njihove kategorizacije;  
- upravljanje občinskih cest; 
- graditev občinskih cest, 
- urejanje in vzdrževanje občinskih cest; 
- varstvo občinskih cest in prometa na njih; 
- nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka. 
 
2. člen 
(smiselna uporaba zakona) 
 
Vsa vprašanja iz 1. člena tega odloka, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem 
odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo vzdrževanje in varstvo državnih cest, graditev 
objektov in urejanje prostora. 
 
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA 
 
3. člen 
(občinske ceste) 
 
Občinske ceste na območju občine Sveti Tomaž so vse kategorizirane ceste in nekategorizirane novozgrajene 
ceste, ki so začasno prevzete v upravljanje občine po 17. členu tega odloka. 
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Občinske ceste so tudi obstoječe nekategorizirane ceste, ki so v lasti občine ali pa so javno dobro. 
 
4. člen 
(spominske, turistične in druge poti) 
 
Spominske poti, turistične poti in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene 
dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso občinske ceste po tem odloku.  
 
5. člen 
(kategorizacija občinskih cest) 
 
Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet na predlog župana. 
 
Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije 
za ceste po postopku, določenim s predpisom o merilih za kategorizacijo javnih cest. 
 
6. člen 
(kategorije občinskih cest) 
 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. 
 
Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves promet, če ni s prometnimi znaki drugače določeno. 
 
7. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
 
Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot javne 
prometne površine, se določijo po postopku iz šestega člena tega odloka.  
 
Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo po potrebi. Predlogi za spremembo morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest. 
 
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
 
8. člen 
(upravljavec občinskih cest)  
 
Z občinskimi cestami na območju občine Sveti Tomaž upravlja občina Sveti Tomaž. 
 
9. člen 
(plan razvoja in vzdrževanje občinskih cest) 
 
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za posamezno koledarsko leto določijo prednostne 
naloge investicij in vzdrževanja občinskih cest ter viri sredstev za njihovo uresničevanje, se usklajuje in 
sprejema po postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del. 
 
10. člen 
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste) 
 
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 
cest opravlja pristojen občinski upravni organ. Te obsegajo zlasti:  
- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh 
podlag; 
- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;  
- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest; 
- izvajanje postopkov za oddajanje obnovitvenih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca 
na podlagi javnega naročila; 
- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca za redno vzdrževanje občinskih cest; 
- naloge v zvezi z obnovitvenimi deli v občinske ceste; 
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah (baza cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom 
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prometne signalizacije); 
- 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;  
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih; 
- vodenje upravnih postopkov, 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. 
 
 
11. člen 
(financiranje občinskih cest) 
 
Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v občinskem proračunu.  
 
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST 
 
12. člen 
(projektiranje občinskih cest) 
 
Elementi za projektiranje občinske ceste s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove 
graditve in njihovega vzdrževanja se določijo v skladu s predpisi o projektiranju cest.  
 
Odstopanja od elementov za projektiranje občinskih cest določenih s predpisi o projektiranju cest so možna samo 
v primerih, če obstoječa pozidava tega ne omogoča oziroma bi to povzročilo nesorazmerno visoke stroške. 
 
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določi 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, za gradnjo objektov za 
vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa. 
 
V primeru kompleksne gradnje več stanovanjskih enot, je pri projektiranju priključka ali dostopne ceste, ki 
prometno povezuje gradnjo z obstoječim cestnim omrežjem, potrebno upoštevati in opredeliti vpliv dodanega 
prometa na obstoječ promet.  
 
Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je njihova uporaba omogočena tudi osebam z omejeno 
sposobnostjo gibanja. 
 
13. 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 v območju ceste. 
 
Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka, je 
odgovoren pristojen občinski upravni organ.  
 
Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav. 
 
14. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
 
Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko 
gradijo ali rekonstruirajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa, razen v primerih, ki jih 
določajo predpisi o graditvi objektov. V dovoljenju se v skladu s tehničnimi normativi in standardi določijo 
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo. 
 



Uradno glasilo, št. 17 4 12.11.2008 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne 
signalizacije, krije njegov investitor.  
 
Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno 
signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste. 
 
Po izgradnji priključka pristojni občinski upravni organ zaradi ugotovitve skladnosti priključka s tehničnimi in 
drugimi pogoji, določenimi v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, izvede pregled in prevzem priključka. 
 
15. člen 
(ukinitev priključka) 
 
Občinski inšpektor lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe 
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz dovoljenja iz 14. člena tega odloka ali je 
zgrajen brez dovoljenja. 
 
16. člen 
(gradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 
 
Za gradnjo občinskih cest in avtobusnih postajališč veljajo določbe predpisov o urejanju prostora in graditvi 
objektov ter o javnih cestah. 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom 
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini omeji ali odvzame, če ne pride do 
sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine. 
 
Na podlagi projekta izvedenih del se izvede vpis zgrajenega ali rekonstruiranega dela cestnega omrežja v 
kataster cest. Za kataster cest se smiselno uporabljajo zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo kataster. 
 
Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero 
se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, 
ki so potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist v skladu s predpisi o graditvi 
objektov. 
 
Za rekonstrukcijo občinske ceste se uporabljajo določbe tretjega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega 
odloka. 
 
17. člen 
(začasen prevzem občinske ceste v upravljanje) 
 
Novozgrajeno občinsko cesto lahko pristojen občinski upravni organ še pred kategorizacijo začasno prevzame v 
upravljanje, če je s tehničnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.  
 
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. 
 
19. člen  
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
 
Pristojen občinski upravni organ mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti upravljavce oziroma 
investitorje drugih objektov, naprav in napeljav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred začetkom del, da ti 
lahko svoja dela uskladijo z gradnjo ali rekonstrukcijo ceste. 
 
Pristojen občinski upravni organ mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov, naprav in napeljav iz 
prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del. 
 
Pred gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste mora pristojen občinski upravni organ, o nameravanih posegih 
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obvezno obvestiti upravljavce objektov, naprav in napeljav ter jih pozvati k zakoličbi. 
 
Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov, naprav in napeljav v ali 
ob občinski cesti, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte, naprave in napeljave v ali ob občinski 
cesti. 
 
V. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
 
20. člen 
(javna služba urejanja in vzdrževanja občinskih cest) 
 
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno letno in zimsko vzdrževanje 
občinskih cest in obnavljanje občinskih cest.  
 
Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po predpisih, ki urejajo gospodarske javne 
službe. 
 
Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.  
 
Obnovitvena dela na občinskih cestah se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi 
objektov. 
 
Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinski cesti se opravi skladu s veljavno pogodbo.  
 
21. člen 
(odgovornost za vzdrževanje občinskih cest) 
 
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena zagotavljajo 
prometno varnost in omogočajo varno odvijanje prometa. 
 
Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest  je odgovoren izvajalec javne službe.  
 
22. 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 izvajalec javne službe. 
 
23. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
 
Pristojen občinski upravni organ 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 pristojen občinski upravni organ 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 občinski upravni organ 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, 
potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je potrebno pred tem usposobiti za prevzem dodatnega 
prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. 
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VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
 
1. Varstvo občinskih cest  
24. člen 
(omejitve uporabe občinske ceste) 
 
Varstvo občinske ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih uporabnikov ter 
zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas.  
 
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 pristojen občinski upravni organ 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. 
 
Pristojen občinski upravni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega 
odstavka, obvestiti policijo in javnost. 
 
Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee drugega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec in 
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policija in javnost. 
 
Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v drugem odstavku tega člena, daljše od 
enega leta, se določijo v skladu z določbo 34. člena tega odloka. 
 
Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka. 
 
25. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
 
Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob 
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. 
 
Za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, naprav in napeljav ter vsa ostala dela v varovalnem pasu občinske ceste 
mora investitor od pristojnega občinskega upravnega organa pridobiti soglasje. 
 
S predlaganim posegom v varovalnem pasu ne smejo biti prizadeti interesi varovanja občinske ceste in varnega 
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.  
 
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok: 
- pri lokalni cesti 8 m  
- pri javni poti 6 m. 
 
26. člen 
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov in naprav) 
 
Nadzemni in podzemni komunalni vodi in naprave v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu se 
lahko napeljujejo ali vgradijo le pod pogoji, določenimi v dovoljenju pristojnega občinskega upravnega organa. 
 
Pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo komunalnih vodov in naprav se uredijo s služnostno pogodbo.  
 
Pristojen občinski upravni organ lahko zahteva od upravljavca komunalnih 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 komunalnih vodov in naprav krije 
njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.  
 
Pristojen občinski upravni organ lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in 
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali 
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morebitno rekonstrukcijo te ceste. 
 
27. člen 
(dela na občinski cesti) 
 
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega 
občinskega upravnega organa. 
 
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh 
del. 
 
Vlogo za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred nameravanim 
posegom v cesto. 
 
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami komunalnih vodov in naprav, 
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 izvajalca rednega 
vzdrževanja cest in pristojni občinski upravni organ.  
 
Upravljavec komunalnih vodov in naprav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v 
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja cest  in pristojni občinski upravni 
organ.  
 
Ob interventnem posegu v občinsko cesto mora upravljavec komunalnih vodov in naprav fotografirati poškodbo 
na komunalnih vodih in napravah. Po interventnem posegu mora upravljavec pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu poslati poročilo o vrsti poškodbe in njenemu saniranju. 
 
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 komunalnih vodov in naprav, vgrajenih v občinsko 
cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo, pristojni občinski upravni organ in 
izvajalca rednega vzdrževanja cest.  
 
28. člen 
(izredni prevoz) 
 
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, 
skupno maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri 
katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, mase ali 
obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali 
njenem delu s prometnimi znaki.  
 
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za 
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojen občinski 
upravni organ v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih je treba obvesti policijo in izvajalca 
rednega vzdrževanja cest.  
 
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah 
in zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim 
upravnim organom uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo. 
 
29. člen 
(nadzor izrednih prevozov) 
 
Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujeta izvajalec 
rednega vzdrževanja cest in policija.  
 
30. člen 
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(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. 
 
Prepovedano je:  
- odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine; 
- ovirati odtekanje vode s ceste;  
- z mazili ali drugimi snovmi mastiti cesto; 
- postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali 
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste 
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost; 
- nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale 
promet; 
- postavljati nagrobna in spominska znamenja ob občinskih cestah;  
- spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;  
- nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega 
odvijanja prometa; 
- nedovoljeno poseganje v prometno signalizacijo; 
- uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo; 
- puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače 
onesnaževati cesto; 
- v varovalnem pasu ceste namerno zažigati strnišča, odpadne in druge gorljive snovi; 
- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo; 
- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge 
dele tovora; 
- voziti po cesti z vozili z gosenicami, če le – te niso obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča. 
 
2. Ukrepi za varstvo prometa  
31. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditve na občinski cesti) 
 
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno 
zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 32. člena.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno 
vzdrževanje cest in v primerih iz četrtega odstavka 27. člena tega odloka. 
 
Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge javne prireditve na njej.  
 
Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če 
se promet zaradi zapore ne ustavi za daljši čas. 
 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primerih, ko prometa ni 
mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic. 
 
32. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 
 
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ. O izdanih 
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ obvesti policijo in izvajalca rednega vzdrževanja ceste.  
 
Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa potrjena prometno tehnična 
dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste. 
 
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji in način izvedbe zapore ceste, preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.  
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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.  
 
Vloga mora vsebovati tudi podatke o investitorju in izvajalcu del ter podatke o odgovorni osebi investitorja in 
izvajalca del. 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. 
 
Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja 
tudi za športne in druge javne prireditve na občinski cesti.  
 
Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost najmanj tri dni pred zaporo 
ceste. 
 
Odgovorna oseba izvajalca del na cesti mora imeti v času izvajanja pri sebi izvod dovoljenja za izvajanja del na 
cesti in izvod dovoljenja za zaporo občinske ceste s prometno tehnično dokumentacijo. 
 
33. člen 
(polje preglednosti) 
 
V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) 
ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli 
drugega, kar bi oviralo preglednost občinske (polje preglednosti).  
 
Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo pristojnega inšpektorja odstraniti 
ovire. 
 
34. člen 
(prometna signalizacija na občinskih cestah) 
 
Prometno signalizacijo in opremo na občinskih cestah z nalogom določi pristojen občinski upravni organ, 
postavlja pa jo izvajalec rednega vzdrževanja ceste, ki mora biti za to delo registriran in usposobljen. 
 
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 pristojen občinski upravni organ s sklepom. Pristojen občinski upravni organ ima pravico povrnitve 
stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev. 
 
35. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
 
Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je v 
varovalnem pasu občinske ceste zunaj naselja prepovedano.  
 
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. Dovoljenje za njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ. V dovoljenju 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. 
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VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
36. člen 
(opravljanje nadzorstva) 
 
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske 
ceste, nadzirata komunalni nadzornik in občinski inšpektor.  
 
37. člen 
(naloge nadzorstva)  
 
Pri opravljanju nadzorstva občinskih cest imata komunalni nadzornik in občinski inšpektor v okviru svojih 
pristojnosti naslednje pravice in dolžnosti: 
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;  
2. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo 
brez dovoljenja ali v nasprotju z njim; 
3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa;  
4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti 
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda; 
5. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti; 
6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste; 
7. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni pregledana in prevzeta 
v upravljanje. 
 
Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena se določi v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi druge, četrte in sedme točke prvega odstavka tega člena ne zadrži 
njene izvršitve. 
 
V zadevah iz druge, četrte in sedme točke prvega odstavka tega člena, ko je zaradi neposredne ogroženosti 
občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor 
lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor odloči 
tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj. 
 
Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja ceste ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju 
rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda občini, utemeljen predlog za uveljavitev 
sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo. 
 
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
 
38. člen 
(prekrški) 
 
Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 
1. brez dovoljenja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja 
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 25. člena); 
2. brez dovoljenja napeljuje ali vgrajuje nadzemne ali podzemne komunalne vode (prvi odstavek 26. člena); 
3. brez dovoljenja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s 
tehničnimi in drugimi pogoji iz dovoljenja (prvi odstavek 14. člena);  
4. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču 
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na 
cesti (30. člen); 
5. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali 
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 31. člena); 
6. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno 
zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnično 
dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (drugi odstavek 32. člena); 
7. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 33. člena); 
8. brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in 
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oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz dovoljenja (34. člen);  
9. če izvaja izredni prevoz brez dovoljenja iz 28. člena;  
10. če odlaga sneg na javne prometne površine tako, da je moteno odvodnjavanje ceste ali tako, da ovira.  
 
Z globo  400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
39. člen 
(prekrški posameznikov)  
 
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena.  
 
40. člen 
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest) 
 
Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:  
- če cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (21. člen);  
 
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca. 
 
41. člen 
(kršitev obveznosti uskladitve del)  
 
Z globo 900 EUR se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če 
o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ne da na razpolago 
potrebnih podatkov in načrtov (četrti odstavek 19. člena); 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
(legalizacija priključkov) 
 
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez 
predpisanega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega 
dovoljenja pri pristojnem občinskem upravnem organu najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.  
 
Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 15. člena tega odloka.  
 
43. člen 
(začetek veljavnosti odloka)  
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 007-15/2008 01/  ZH 
Datum: 27.10.2008 

Mirko Cvetko l.r.  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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55. 
 

Na podlagi  37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006-
UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 113/2005-UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007) ter 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik 
občine Ormož. št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž  na 17. redni seji dne 27.10.2008 sprejel  
 

O D L O K 
O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI SVETI TOMAŽ 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Sveti Tomaž (v nadaljnjem besedilu: občina) 
natančneje določa: 
− odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 
− preprečevanje naravnih nesreč, 
− obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in 

pomoč, 
− izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje, 
− organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje 

in pomoč, 
− samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljevanju osebna in vzajemna zaščita),  
− aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
− odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, 
− reševanje in pomoč, 
− odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, 
− ocenjevanje škode, ki povzročajo naravne in druge nesreče, 
− druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 
Ta odlok o organiziranju ter delovanju zaščite in reševanja v občini ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, 
živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: varstva v 
občini). 
 

2. člen 
 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem zaščite, reševanja in 
pomoči v Republiki Sloveniji in zajema programiranje, organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in 
nadzor ukrepov ter dejavnosti  za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, 
v izrednem in vojnem stanju. 

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV 
 

3. člen 
 

Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje so dolžni sodelovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna 
sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se usposabljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje 
predpisanih zaščitnih ukrepov. 
Kdor sodeluje v zaščiti in reševanju mu pripadajo pravice in ima dolžnost, ki izhajajo iz zakona. 
 

4. člen 
 

Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno opravlja naloge v zaščiti in reševanju je lahko pozvan k 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko medijev, preko telefona ali preko sredstev javnega 
alarmiranja. 



Uradno glasilo, št. 17 13 12.11.2008 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

Delodajalec je dolžan delavcu iz 1. odstavka tega člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in 
reševanju in delavca zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite in reševanja ne sme biti materialno oškodovan 
zaradi sodelovanja v zaščiti in reševanju.  
Določila 1. in 2. odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela zaradi 
usposabljanja in vaj. 
Delodajalec ima pravico do refundacije stroškov v skladu z zakonom. 
 

5. člen 
 

Materialno dolžnost občani  in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog 
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.  
 

III.  PRISTOJNOSTI OBČINE 
 

6. člen 
 

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. 
V občinski pristojnosti je: 
− urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem odlokom in zakoni; 
− spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih; 
− zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim 

informacijskim komunikacijskim sistemom; 
− načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 
− izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; 
− organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite; 
− organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine; 
− določanje, organiziranje in opremljanje služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v 

občini; 
− zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč; 
− določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč;   
− mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo. 
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko 
z njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
 

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE 
 

7. člen 
 

Občinski svet občine, na predlog župana, sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
 

8. člen 
 

Lokalna skupnost sprejme program in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v 
nasprotju z nacionalnim programom. Program in načrte izdela pristojni občinski organ, Pri delu upošteva 
aktualno oceno ogroženosti občine, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje. 
 

9. člen 
 

Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na 
ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. 
Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni organ občinske uprave. 
Na podlagi Ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja 
nevarnosti. 
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10. člen 
 

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojnem stanju se načrtuje z načrti zaščite in 
reševanja. 
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali 
zmanjšanje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob nesreči. 
 

11. člen 
 

Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in 
reševanja. 
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reševanja predstaviti javnosti. 
Načrte zaščite in reševanja sprejme župan. 
 

12. člen 
 

Načrte zaščite in reševanja je treba izpolniti ob spremembi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev 
za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri 
ravnanju ob nesrečah. 
 

V.  OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 
 

13. člen 
 

Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu 
centru za obveščanje Ptuj (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi. 
 

14. člen 
 

Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko 
enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo. 
 

VI.  ZAŠČITNI UKREPI 
 

15. člen 
 

Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in izvajajo ukrepi in aktivnosti: 
− zaščita in reševanje ob požaru, 
− zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, 
− zaščita in reševanje ob potresih, 
− zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
− evakuacija, 
− sprejem in oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva, 
− prva medicinska pomoč, 
− radiološka, kemijska in biološka zaščita, 
− zaklanjanje, 
− zaščita kulturne dediščine, 
− prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi, 
− asanacija. 
 

16. člen 
 

Ukrepi našteti v 15. členu obsegajo: 
− aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti, 
− organizacijske, materialne, in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja, 
− aktivnosti za odpravo posledic.  
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17. člen 
 

Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove 
varnosti.  
V primeru naravne  ali druge nesreče župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne 
zaščite občine. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih. 
 

18. člen 
 

Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in 
sredstev za preživetje. 
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje 
evakuirane in ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način. 
 

19. člen 
 

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, 
proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne 
ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati 
oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje. 
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in 
reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata. 

 
20. člen 

 
Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov 
občine in ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in 
njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegetacijske oblike narave, ki 
jih je ustvaril človek, kulturna in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo 
kulturno vrednost. 
 

21. člen 
 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije samostojno ali na predlog občine (glede 
na geografske, vremenske in druge razmere) ugotavlja in razglaša veliko oziroma zelo veliko požarno ogroženost 
naravnega okolja.  
V obdobju razglasitve velike in zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja 
v naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja 
mora občina organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov. 
 
 

VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 
 

22. člen 
 

Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in 
drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja. 
Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti 
prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge organizacije in državni organi, ureja predpis 
Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 
 

23. člen 
 

V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in 
vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za Civilno zaščito ali vodja intervencije gasilske 
enote. 
V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne 
in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo vodstvo in štab za Civilno zaščito. 
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Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti: 
−  organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno zaščito; 
−  vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore); 
−  se opremljajo z opremo za osebno zaščito. 

 
 

VIII.  ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 
 

1. Naloge in organizacija 
 

24. člen 
 

Zaščite, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v občini obsega: 
− prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, 
− pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu, 
− prvo veterinarsko pomoč, 
− gašenje in reševanje ob požarih, 
− reševanje iz ruševin, 
− reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah, 
− reševanje ob velikih nesrečah v prometu, 
− reševanje na vodi in iz vode, 
− izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja in 

sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
− iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah, 
− reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja, 
− zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, 

 
25. člen 

 
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo: 
− enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij, 
− gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, 
− službe Civilne zaščite,  
− policija, 
− Slovenska vojska v skladu z zakonom. 

 
26. člen 

 
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in 
pomoči poveljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite občine. 
Delo štaba vodi Poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.  
Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in namestnika še tri člane, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov 
ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z 
načrti zaščite in reševanja. 
Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v občini imenuje župan.  
     
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč se v občini organizira služba za podporo. 
 

27. člen 
 

Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja 
policija. 
 

2. Aktiviranje 
 

28. člen 
 

O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča 
poveljnik Civilne zaščite občine. 
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3. Vodenje sil 

 
29. člen 

 
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja 
kot enoten sistem. 
Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik Civilne zaščite občine in štab civilne zaščite občine oziroma 
vodje enot. 
Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. 
Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno 
humanitarno pravo. 
 

30. člen 
 

Enote, službe in druge operativne sestave društev ter drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, 
zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v 
skladu s pravili stroke ter predpisi. 
Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave, oziroma če je aktivirana 
Civilna zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite občine oziroma 
vodje intervencije. 
 
 

31. člen 
Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so, da: 
− preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč; 
− vodi in usmerja zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah; 
− skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč; 
− daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in 

predloge za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč; 
− predlaga imenovanje članov štaba civilne zaščite. 
− sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
− spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito, 
− vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči, 
− daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč, 
− javno predstavi načrte zaščite in reševanja. 
 
 

4. Prostovoljna gasilska društva oz. Gasilske enote in Gasilska zveza 
 

32. člen 
 

Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je gasilska javna služba.  
 

33. člen 
 

Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvajajo Gasilske enote  (v nadaljnjem besedilu: GE)  
Prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) in Gasilska zveza Sveti Tomaž.   
Gasilska zveza Sveti Tomaž opravlja naloge na področju požarnega varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo 
gasilske organizacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v 
tripartitni pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti. 
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34. člen 
 

Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki 
zajema: 

- letni načrt dela; 
- finančni načrt; 
- nabava opreme in investicijska nabava gasilsko tehnične opreme ter druga vlaganja; 
- investicijsko vzdrževanje gasilskih orodišč in gasilskih domov; 
- izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih gasilcev; 
- in zavarovanje prostovoljnih gasilcev. 
 

35. člen 
 

GE PGD in Gasilska zveza Sveti Tomaž lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine (sosednjih 
občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo GE PGD in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže 
kriti stroške intervencij po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan občine oziroma v skladu z 
Dogovorom o medsebojnem sodelovanju.  
 

36. člen 
 

Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z gasilsko zvezo Sveti Tomaž vsa prostovoljna gasilska društva 
(članice zveze). GE PGD so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, 
razvrščena po kategorijah in skladno s tem, prilagojena kadrovska sestava in njihova tehnična opremljenost. 
Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se zagotavlja na podlagi sprejetih navodil predsedstva 
Gasilske zveze Slovenije.  
Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede na število gasilcev, gasilskih vozil in opreme 
izpolnjevati minimalne pogoje. 
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo po sprejetem Načrtu alarmiranja GE PGD v občini: 
Regijski center za obveščaje Ptuj (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe. 
O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z Gasilsko zvezo Sveti Tomaž je sklenjena posebna pogodba. 
 

37. člen 
 

GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine, morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času: 
-  osrednja gasilska enota – III. kategorija                              5 minut, 
-  gasilske enote II. kategorije                                                     10 minut, 
-  gasilske enote I. kategorije                                                 15 minut. 

 
38. člen 

 
Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občinskega proračuna občine, kar se opredeli z tripartitno 
pogodbo in aneksom k pogodbi za tekoče leto. 
 

39. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za 
odpravo pomanjkljivost, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan 
nadzoruje tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna. 
 
 

5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije 
 

40. člen 
 

Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči župan določi gospodarske družbe, 
zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva. 
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije določijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz 
prejšnjega odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajajo druge priprave za delovanje 
ob naravnih in drugih nesrečah. 
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Z njimi lahko sklene občina pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju 
občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. 
in 75. členom Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo: 

• gradbeno – tehnično reševanje, 
• reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah, 
• izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi, 
• pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi, 
• pomoč pri iskanju pogrešanih oseb, 
• prva veterinarska pomoč in drugo. 

 
6. Društva in druge nevladne organizacije 

 
41. člen 

 
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in  pomoči v občini se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij 
po potrebi organizirajo naslednje enote: 

- enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji); 
- enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reševalnih psov). 
- Rdeči križ Slovenije - krajevne organizacije  
- Karitas - krajevne organizacije, 

V posebnih primerih se vključujejo za opravljanje nalog Lovski družini katera imajo lovišča (lovske revirje) na 
območju občine.   
 
Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje 
skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje 
in pomoč. 
 

42. člen 
 

Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih 
obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami. 
Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan. 
 

IX.  UPRAVLJANJE IN VODENJE  
 

43. člen 
Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti: 
- določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- določi način izvajanja javne gasilske službe, 
- sprejme občinski program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
 

44. člen 
Župan Občine Sveti Tomaž: 
- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo, 
- predlaga občinskemu svetu občinski program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

skupaj z občinskim proračunom, 
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih, 
- skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen 

ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, 
- določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in 

pomoči, 
- določa izvajalce javne gasilske službe, 
- določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva občine upravnim organom in službam, 
- sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja Civilne zaščite, 
- sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči 
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- zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za 
življenje v skladu z zakonom, 

- imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, 
- občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva občine, 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 
Za operativno- strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje 
poveljnika Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite. 
Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu, regijskemu poveljniku Civilne zaščite pa za 
uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski 
oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 

45. člen 
 

Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove 
dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi : 
- umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij, 
- vstop v stanovanje, 
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev, 
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo, 
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, 

reševanje in pomoč, 
- obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, 

ki so primerna za reševanje, 
- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, 
- uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju 

nalog zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, 
- porušitev objekta oziroma posek drevja. 
 
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati 
ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je 
to nujno potrebno. 
Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, 
eksplozije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga 
policija. 
Poveljnik Civilne zaščite občine lahko med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega 
odstavka, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del gospodarski družbi, zavodu ali drugi 
organizaciji, s katero ima občina sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite in 
reševanja v skladu s tem odlokom. Če take gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa izvedba 
del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, živali ali okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne 
ogroženosti, poveljnik Civilne zaščite občine lahko izvedbo takih del odredi tisti fizični ali pravni osebi, ki ima 
ustrezno opremo ali zmogljivosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, če razmere to 
onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta in 
obseg del, ki jih je treba opraviti. 
O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po tem členu se praviloma vodi delovodnik, pri čemer se za 
odločitve, ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pisne odredbe. Če razmere to onemogočajo, 
se pisna odredba izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo poveljnik Civilne zaščite občine lahko v nujnih 
primerih odredi tudi lastnikom ali uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, da začasno 
sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem ne odloči župan. 
Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči so dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri 
izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah odloča župan. 
 
 

X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE 
 

46. člen 
Naloge občinske uprave 
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami: 
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− izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne 
smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom, 

− izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter 
usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč v 
sodelovanju z štabom civilne zaščite občine. 

− izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite občine, 
− skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
− zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite občine, Štaba Civilne zaščite občine ter drugih organov, 

ki so namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini, 
− spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
− pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč. 
Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini v skladu z oceno 
ogroženosti, načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

 
47. člen 

Komisije za ocenjevanje škode 
 

Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč 
župan imenuje komisijo za ocenjevanje škode. 
Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo 
predložijo občinski komisiji v oceno in potrditev. 
Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na podlagi metodologije za 
ocenjevanje škode. 
 

XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA 
 

48. člen 
 

Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi 
zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v 
določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v občini. 
 

 
XII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

 
49. člen 

 
Občina organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter 
za izvajanje zaščitnih ukrepov. 
 

50. člen 
 

Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje 
in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja. 

 
51. člen 

 
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in 
pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini. 

 
XIII. FINANCIRANJE 

 
52. člen 

 
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja: 
− iz proračuna občine; 
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− iz proračuna Republike Slovenije; 
− iz zavarovalnin; 
− iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij; 
− iz prostovoljnih prispevkov; 
− iz drugih virov. 
 
Občina zagotavlja sredstva za financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občinskem proračunu. 
 

53. člen 
 

Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz 
občinskega proračuna na podlagi predpisov in aktov občine za to področje.  
Višino sredstev določi Občinski svet občine z njegovim proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem 
financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev 
požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.  

 
XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

 
54. člen 

 
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma 
ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, 
mora pokriti: 

- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij, 
- stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje, 
- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.  

V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža 
posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno. 

 
55. člen 

 
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih 
občinskih predpisih. 

 
56. člen 

 
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za 
plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan občine. Če 
povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve). 
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab 
civilne zaščite občine. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega 
proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in 
ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva 
za priprave in druge stroške. 

 
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
57. člen 

 
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po 
uveljavitvi tega odloka. 

 
58. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž. 
 
Številka: 007-2/2008 01/ZH 
Datum:   27.10.2008 

Mirko Cvetko l.r.  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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56. 
Na podlagi  74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. člena Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS št. 95/07) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž 
(Uradni Vestnik Občine Ormož, štev. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 17. redni seji, dne 
27.10.2008 sprejel 
 

ODLOK 
o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne 

infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se sprejmejo splošna merila za odmero komunalnega prispevka in program opremljanja za 
gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž. 
 

2. člen 
(pojmi) 

 
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen: 

1. program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z 
opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne 
investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna; 

2. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter 
grajeno javno dobro lokalnega pomena; 

3. komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se 
odmerja na obračunskem območju, ki je določeno v programu opremljanja in ga zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka plača občini; 

4. obračunsko območje je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na obstoječo ali načrtovano 
komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe; 

5. priključna moč objekta je določena kot neto tlorisna površina objekta oziroma njen del v lasti 
zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za spremembo priključne moči šteje tudi sprememba neto 
tlorisne površine objekta oz. sprememba njene namembnosti; 

6. gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem 
stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu 
objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu in se ugotovi iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

7. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, ki se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836; 

8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,5, ki ga glede na pretežno namembnost 
posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi program 
opremljanja; 

9. zemljiška parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine in je v zemljiškem katastru 
označeno kot zemljiška parcela s svojo enolično parcelno številko. Izrazi, uporabljeni v tem odloku, 
katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kot ga določajo predpisi s področja 
graditve objektov in urejanja prostora. 

 
 

3. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 

 
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način: 

KPi = (Aparcela . Cpi1 . Dpi) + (Kdejavnost . Atlorisna . Cti1 . Dti) 
 
kjer je: 
KPi ……… komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture; 

 
Aparcela ……… površina gradbene parcele objekta; 
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Atlorisna ……… neto tlorisna površina predvidenega objekta; 
   
Dpi ……… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7); 
   

Dti ……… 
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, 
max. 0,7); 

   
Dpi + Dt  = 1 ……… Če odlok ne določi drugače je razmerje Dpi : Dti = 0,5 : 0,5; 
   

Kdejavnosti ……… 
V primeru, da gre za mešano območje, občina določi faktor dejavnosti (Kdejavnosti). Če 
odlok ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,0; 

   

Cpi ……… 
cena na m2 zemljiške parcele za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na 
območju opremljanja; 

   

Cti ……… 
cena na m2 neto tlorisne površine za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na 
območju opremljanja; 

 
 

4. člen 
(splošna merila za odmero komunalnega prispevka) 

 
(1) Splošna merila, določena s tem odlokom so: 

- razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 
- faktor dejavnosti (Kdejavnosti) 
- olajšave za določene kategorije zavezancev 
 

(2) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je enako in znaša  
Dpi = 0,3 in Dti = 0,7. 
 
(3) Faktor dejavnosti je odvisen od vrste objekta, ki je predmet odmere komunalnega prispevka glede na 
pretežno dejavnost. 

Vrsta objekta Faktor dejavnosti 
Večstanovanjski objekt s storitvenimi dejavnostmi v eni etaži 1,2 
Večstanovanjski objekt s storitvenimi dejavnostmi v več kot eni etaži 1,3 
Industrijski ali obrtni objekti 1,5 
Objekt javnega značaja v izobraževalne namene (šola, vrtec) 0,5 
Objekt javnega značaja (prostori občine, gasilski dom, kulturni dom) 0,8 
Športni objekti, pokopališča 0,5 
Objekti poslovnih dejavnosti 1,0 
Objekti s trgovino ali skladiščno dejavnostjo 1,0 
Kmetijski gospodarski objekti 0,5 
Ostali objekti 1,0 

 
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta: 

• za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se pa na novo priključuje na obstoječo ali 
predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo 
ali po uradni dolžnosti; 

• za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in se na novo priključuje na obstoječo ali 
predvideno komunalno infrastrukturo. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo, 
pred izdajo gradbenega dovoljenja; 

• ki povečuje priključno moč objekta. Komunalni prispevek se zavezancu odmeri na njegovo zahtevo ali 
po uradni dolžnosti. 

 
 (5) Zavezanci so oproščeni plačila komunalnega prispevka v naslednjih primerih: 

• Plačila komunalnega prispevka so oproščeni neposredni uporabniki proračuna. Občinski svet lahko 
delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka posredne uporabnike proračuna, katerih 
ustanovitelj je Občina - javna gospodarska infrastruktura, neprofitna stanovanja, gasilski domovi, 
kulturni in športni objekti, otroški vrtci in šole, kjer je edini investitor Občina; 
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• Za mlade družine, kot jih določa Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah 
mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in družine s tremi ali več otroci, se višina 
komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 3. člena tega odloka množi s 
faktorjem olajšave (Kolaj) 0,5; 

• Za objekte lokalne gospodarske infrastrukture, katerih investitor bi praviloma bila lokalna skupnost in 
jih je investitor izvedel na svoje stroške ali v okviru izvajanja javne službe sofinanciral njihovo 
izgradnjo na predpisan način, se pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva delež njegovega 
prispevka v izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture, na katere se bo ali se že priključuje njegov 
objekt; 

• V primeru, da je vrednost namenskih plačil investitorja oziroma sofinanciranja v izgradnjo posamezne 
vrste komunalne infrastrukture večja kot z odlokom določena višina komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto komunalne infrastrukture, se investitorja oziroma sofinancerja oprosti plačila stroškov 
vlaganj v posamezno komunalno infrastrukturo, razlika pa se mu ne povrne; 

• Investitor oziroma sofinancer dokazuje vlaganja v objekte lokalne gospodarske infrastrukture s 
sklenjeno pogodbo z lokalno skupnostjo oziroma sklicevanjem na predpise, na podlagi katerih je 
sofinanciral njihovo izgradnjo ter dokazili o plačanih zneskih, v kolikor s temi podatki ne razpolaga 
organ v smislu zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. 

• V kolikor želi investitor zgraditi industrijski ali obrtni objekt, ki bo ustvaril nova delovna mesta lahko 
občinski svet sprejme sklep o znižanju faktorja dejavnosti oz. ga oprosti plačila komunalnega prispevka. 

• Zavezancu, ki ne izpolnjuje pogojev za olajšavo iz 2. točke tega odstavka se višina komunalnega 
prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 3. člena tega odloka pomnoži s faktorjem olajšave 
0,4. 

 

(6) Splošna merila za odmero komunalnega prispevka se uporabljajo za vsa obračunska območja določena s tem 
odlokom in za vsa obračunska območja določena s spremembami in dopolnitvami tega odloka, razen če 
posamezni program opremljanja za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture za določeno obračunsko 
območje ne določa posebnih meril. 

5. člen 
(vsebina programa opremljanja) 

 
(1) Program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž je sestavljen iz: 

- programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje občine Sveti Tomaž 
 
 (2) S tem odlokom se sprejme program opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje občine 
Sveti Tomaž. 
 

6. člen 
(vsebina programa opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo) 

 
(1) Program opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo je sestavljen iz besedila in grafičnega dela, ki sta 
sestavni del tega odloka ter prilog. 
 
(2) Besedilo programa opremljanja obsega naslednja poglavja: 

1. POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA 
2. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 

2.1 Pojmi in kratice 
2.2 Podatki o naročniku in izdelovalcu 
2.3 Namen izdelave programa opremljanja 
2.4 Opis območja opremljanja 
2.5 Podlage za izdelavo programa opremljanja 

3. OBSTOJE Č A KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
3.1 Opis stanja obstoječe komunalne infrastrukture 
3.2 Obračunska območja obstoječe komunalne infrastrukture 
3.3 Površine obračunskih območij 
3.4 Nadomestitveni stroški obstoječe komunalne infrastrukture (Ss) 
3.5 Obračunski stroški obstoječe komunalne infrastrukture (So) 

4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
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4.1 Preračun obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na merske enote 
4.2 Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 
4.3 Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) 
4.4 Olajšave za določene kategorije zavezancev 
4.5 Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja 
4.6 Izračun komunalnega prispevka 

5. PRILOGA – GRAFIČNE SHEME 
 

(3) Grafični del programa opremljanja obsega: 

1. občina Sveti Tomaž 
2. Načrt parcel 
3. Vodovodno omrežje, ceste, javna razsvetljava, kanalizacija 
4. Obračunska območja – vodovod, ceste, javna razsvetljava 
5. Obračunska območja – kanalizacija 
 
(4) Priloge programa opremljanja so: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Občine Ormož; (Ur.Vestnik Občine Ormož, št:7/03)  

- Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojih  za južni nižinski del občine Ormož, (Ur. Vestnik 
Občine Ormož, št: 8/2000).  

- Strokovne osnove za pripravo planskih dokumentov občine Ormož – grafični del, Geodetski zavod 
Slovenije, 1982 

- Dolgoročni družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986 – 2000; dolgoročni plan (Ur. V. št. 14/86, 
9/92, 27/94, 33/95, 4/97)  

- Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v občini Ormož (Ur. V. št. 
16/86, 22/94)  

- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda v občini Ormož (Ur. V. št. 
27/87, 21/90, 11/92, 21/93)  

- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (Ur. V. št. 37/92)  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Ormož (Ur. V. št. 37/92, 21/93, 12/97)  
- Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. V. št. 41/92)  
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni Vestnik občine Ormož, št. 2/99, 13/99)  
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju (Uradni Vestnik občine Ormož št. 14/98)  
- Odlok o občinskih cestah (Uradni Vestnik občine Ormož, št. 14/98) 

 

7. člen 
(strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo) 

 
(1) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo predstavljata: 

- Cpi – strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na 
obračunskem območju, 
- Cti – strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 

infrastrukturo na obračunskem območju, 
 
(2) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo se deli po 
posamezni vrsti komunalne infrastrukture za: 

- kanalizacijo 
- vodovod 
- ceste 
- javne površine 
- javna razsvetljava 
 

(3) Strošek opremljanja za odmero komunalnega prispevka za posamezno komunalno infrastrukturo po 
posameznih obračunskih območjih znaša: 
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Vodovod 

 

Obračunsko območje 
Cena Euro/m2 

površine parcele Cpi 
Cena Euro/m2 neto 
tlorisne površine Cti 

   
Občine: 

− Ormož,  
− Sv. Tomaž  
− Središče ob Dravi 

2,25 8,69 

 

Kanalizacija 

 

Obračunsko območje 
Cena Euro/m2 

površine parcele Cpi 
Cena Euro/m2 neto 
tlorisne površine Cti 

   
Naselje Sv.Tomaž 0,73 5,36 

 

Ceste 

 

Obračunsko območje 
Cena Euro/m2 

površine parcele Cpi 
Cena Euro/m2 neto 
tlorisne površine Cti 

   
Občina Sv.Tomaž 5,31 19,47 

 

Javne površine 

 

Obračunsko območje 
Cena Euro/m2 

površine parcele Cpi 
Cena Euro/m2 neto 
tlorisne površine Cti 

   
Občina Sv. Tomaž 0,13 0,49 

 

Javna razsvetljava 

 

Obračunsko območje 
Cena Euro/m2 

površine parcele Cpi 

Cena Euro/m2 neto 
tlorisne površine 

Cti 
   

Občina Sv. Tomaž 0,04 0,16 
 
 

8. člen 
(dostop do podatkov) 

 
(1) Program opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo in programi opremljanja za investicije v gradnjo 
komunalne infrastrukture so vključno s prilogami na vpogled v času uradnih ur Občine Sveti Tomaž. 

(2) Besedila programov opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo in grafična priloga obračunskih 
območij s podlagami za odmero komunalnega prispevka v preglednem merilu se objavijo na svetovnem spletu 
na uradni spletni strani Občine Sveti Tomaž. 
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9. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 

 
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje, 
ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo 
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na 
neto tlorisno površino objekta oz. faktor dejavnosti. V tem primeru se neto tlorisna površina objekta izračuna kot 
razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost 
pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 
 
(2) V primeru ko je vrednost komunalne infrastrukture, ki jo mora zagotoviti občina potencialnim investitorjem 
večja od komunalnega prispevka, ki se obračunava na danem območju mora investitor plačati dejansko vrednost 
potrebne infrastrukture oz. jo lahko izvede sam ter je tako oproščen plačila komunalnega prispevka. 
 
(3) V primeru izgradnje komunalne infrastrukture na prazni parceli (npr. ureditev vodovodnega priključka v 
vinogradu, kjer investitor trenutno nima namena graditi objekta) se prav tako obračuna komunalni prispevek. 
Kot osnova izračun se vzame za objekt podobni objekti na danem območju oz. kot je določeno v prostorskih 
aktih. 
 
(4) V primeru spremembe vrste objekta se pri izračunu komunalnega prispevka smiselno upoštevajo določila 4. 
člena tega odloka in v posebnih primerih tudi določila 1. odstavka tega člena. 
 
(5) V primeru organizirane gradnje komunalne infrastrukture (npr. kanalizacije,  kanalizacije s čistilno napravo) 
se obračuna komunalni prispevek vsem zavezancem za priključitev na javno infrastrukturo po uradni dolžnosti. 
Podatki o tlorisni površini objekta in površini parcel pridobimo iz projektne dokumentacije. V kolikor to ni 
mogoče se navedeni podatki pridobijo iz uradnih evidenc.  
 

10. člen 
(način odmere komunalnega prispevka in poraba sredstev) 

 
Komunalni prispevek zavezancu odmeri pristojni organ občinske uprave na njegovo zahtevo ali po uradni 
dolžnosti. 
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki mora vsebovati predvsem: 

• podatek o zavezancu in podatek o parcelah oz. objektih, za katere se komunalni prispevek odmerja; 
• podatek o infrastrukturi, za katero se odmerja komunalni prispevek; 
• podatek o višini komunalnega prispevka ter določitev rokov in način plačila; 
• podatek o morebitnih dogovorih, povezanih z investiranjem zavezanca na javnem omrežju, ki ni 

predmet odmere komunalnega prispevka; 
• podatke o uporabljenih merilih, ki so bili za posamezni objekt upoštevani pri izračunu komunalnega 

prispevka; 
• podatke o indeksiranju odmerjenega komunalnega prispevka; 
• podatke, ki so določeni s predpisi o splošnem upravnem postopku. 

 
Sredstva zbrana s plačili komunalnih prispevkov so prihodki občinskega proračuna, ki jih občina lahko porablja 
samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo, v skladu z načrtom razvojnih programov in se zbirajo na 
posebnem plačilnem podračunu, odprtem pri upravi Republike Slovenije za javna plačila. 
 
Gradnja po prejšnjem odstavku pomeni vsakršna investicija v gradnjo komunalne infrastrukture, razen: 

• vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne infrastrukture, ki služi nemotenemu 
delovanju te infrastrukture; 

• prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom; 
• odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni infrastrukturi, ki onemogočajo njeno normalno 

delovanje. 
11. člen 

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
 
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo.  
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Pogodba vsebuje zlasti rok za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje 
priključevanja. 
Med Občino Sveti Tomaž in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega 
prispevka bo sklenjena urbanistična pogodba, v kateri bodo naslednje opredelitve: 

• dela, ki jih bo izvedel zavezanec 
• način izvajanja gradnje (razpis za izvajalce) 
• rok izvedbe 
• način poračuna komunalnega prispevka za zavezance v 2. območju 
• pogoji prenosa zgrajene komunalne infrastrukture upravljavcem. 

 
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Stroški opremljanja kvadratnega metra 
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo in 
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo se pri 
odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja združenje za gradbeništvo v okviru gospodarske zbornice Slovenije pod gradbena dela – ostala nizka 
gradnja.  

 
12. člen 

(začetek veljavnosti) 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Sveti Tomaž.  
 
 
Številka: 007-1/2008 01/  ZH 
Datum: 27.10.2008 

Mirko Cvetko l.r.  
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 


