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Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS; št. 29/97, 18/02, 92/05, 45/08, 42/09, 109/09) in 
16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 1/2007, 33/07) je Občinski svet Občine Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah na 26. redni seji dne 3. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah

1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, objavljen v Med-
občinskem uradnem vestniku, št. 30/08 (v nadaljevanju odlok).

2. člen
V 3. členu odloka se v tabeli »Lokalne ceste (LC) med naselji 

v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah in ceste med naselji v 
Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah in naselji v sosednjih obči-
nah so:«, pod zaporedno številko 10 in 11 dodata nova zapisa ter v 
zadnji vrstici tabele se obstoječi zapis nadomesti z nasled njim:

Zap. 
št.

Številka 
ceste ali 
odseka

Začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina ceste 
ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

10 203531 203460 Zg. Partinje - Vukovje 203140 1.268 V 0
11 203532 203140 Babšekov klanec 203130 796 V 0

SKUPAJ 32.428 m 13.760

3. člen
V 4. členu tabele »Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:« 

se izbrišeta obstoječa zapisa pod zaporedno številko 23 in 24:

Zap. 
št.

Številka 
ceste ali 
odseka

Začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina ceste 
ali odseka v 

občini
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

23 703371 703360 Zg. Partinje - Vukovje 203460 1.254 V 0
24 703381 203140 Babšekov klanec 203130 796 V 0

4. člen
V 4. členu tabele »Javne poti (JP) v naseljih in med naselji 

so:« se pod zaporedno številko 20 in v zadnji vrstici tabele obsto-
ječa zapisa nadomestita z naslednjim:

Zap. 
št.

Številka 
ceste ali 
odseka

Začetek 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina ceste 
ali odseka 
v občini

[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
ceste v sosednji 

občini
[m]

20 703361 203530 Zg. Partinje - Senekovič - 1 703350 2.395 V 0
SKUPAJ 54.859 m 13.760

5. člen
V 5. člen odloka se doda odstavek z besedilom, ki glasi:
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 

bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategori-
zacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno 
soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste številka 37162-
3/2010 z dne 7.5.2010.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan 
Številka: 371-2/2010-6 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 3. junij 2010 Peter Škrlec, s. r.


