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Številka:  371-5/2015 –MG/48 
Datum:  9.7.2015 
 
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, izdaja na podlagi 20. člena 
Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 
101/2011) ter 2. odst. 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/2004), pooblaščenemu vzdrževalcu občinskih cest 
VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, naslednjo: 
 

ODLOČBO 
 
Pooblaščenemu vzdrževalcu občinskih cest, VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., 
Lava 2a, 3000 Celje, se na delu javne prometne površine, na občinski cesti – javna pot JP 
532571 (Okrogarjeva ulica), na odseku med uvozom za Okrogarjevo 3 do 7 in Cesto na 
Dobrovo, naroča izvedba naslednjih ukrepov: 
 

1. Na odseku ceste med uvozom za Okrogarjevo 3 do 7 in Cesto na Dobrovo se postavi 
prometna signalizacija, ki označuje enosmerni prometni režim. Prometna signalizacija 
se postavi tako, da poteka enosmerni prometni režim v smeri od uvoza k blokom 
Okrogarjeva 3 do 7 proti Cesti na Dobrovo.  

2. Na desni strani vozišča, kjer bo vzpostavljen enosmerni prometni režim, se obeleži 
vzdolžna parkirna mesta V-47 (vzdolžno parkirno mesto). Število parkirnih mest se 
prilagodi prostorskim možnostim na terenu. 

3. Za potrebe označitve enosmernega prometa se postavi naslednja prometna 
signalizacija:  
- 2 x znak II-4 (prepovedan promet v eno smer), na Okrogarjevi ulici; 
- 1 x znak III-2 (enosmerna cesta), na Okrogarjevi ulici;  
- 1 x V-41 – (rumeni H), na Okrogarjevi ulici na koncu parkirnih mest pred prehodom 

za pešce v križišču s Cesto na Dobrovo; 
- 1 x II-45.2 - (obvezna smer levo), Na Zagajškovi ulici v križišču s Okrogarjevo 

ulico); 
- 1 x II-26 (prepovedano zaviti levo), na Cesti na Dobrovo pred križiščem s 

Okrogarjevo ulico; 
- 1 x II-26.1 (prepovedano zaviti desno), na Cesti na Dobrovo pred križiščem s 

Okrogarjevo ulico. 
4. Prometna signalizacija se postavi na podlagi terenskega ogleda, ki je bil opravljen 

9.7.2015, v prisotnosti predstavnika VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., 
Lava 2a, 3000 Celje. 

5. Ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000) ter Zakonom o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/2010). 

6. Rok izvedbe ukrepov je takoj po izdaji odločbe. 
7. Zapisnik o izvedenih ukrepih se pošlje na Mestno občino Celje, Oddelek za okolje in 

prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 
8. Po izvedbi ukrepov mora vzdrževalec podatkov o prometni signalizaciji vnesti le to v 

bazo cestnih podatkov. 

mailto:prostor@celje.si
http://www.celje.si/


Prometna signalizacija  2 

9. Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec. 

 

Obrazložitev 
 

Občinski upravni organ pristojen za promet na Mestni občini Celje, je na predlog stanovalcev 
Okrogarjeve ulice in po uradni dolžnosti, odločil o ukrepu kot je razvidno iz odločbe. Odločil 
je o postavitvi prometne signalizacije, ki označuje enosmerni prometni režim. Prometna 
signalizacija se postavi tako, da poteka enosmerni prometni režim v smeri od uvoza k blokom 
Okorgarjeva 3 do 7 proti Cesti na Dobrovo. Na desni strani vozišča, kjer bo vzpostavljen 
enosmerni prometni režim, se obeleži vzdolžna parkirna mesta. Število parkirnih mest se 
prilagodi prostorskim možnostim na terenu. Takšen ukrep je predviden zaradi povečanja 
prometne varnosti na območju Okrogarjeve ulice in povečanja števila parkirnih mest, ki jih v 
večstanovanjskem naselju primanjkuje. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je  dovoljena pritožba v roku 15 dni od 
vročitve odločbe na župana Mestne občine Celje. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri organu, ki je izdal to odločbo. Pritožbo je potrebno kolkovati po tarifni številki 2 Zakona o 
upravnih taksah s takso v znesku 18,12 eura. 
 
 
 
 
Miran Gaberšek                                                           mag. Ingrid Mastnak 
višji svetovalec                   vodja  oddelka             
     
Vročiti:         

 VODOVOD – KANALIZACIJA, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje; 

 MČ Nova vas, Brodarjeva ulica 4, 3000 Celje – po e pošti; 

 Vrtec Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje – po e pošti; 

 MOC, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine 
Štore in Občine Žalec, tu; 

 Arhiva, tu. 
 
 


