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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. 

Sedež oziroma poslovni 
naslov: 

Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj 

Telefon: +386 2 788 08 00 

Elektronska pošta: uprava@cpptuj.si 

Elektronski naslov: https://cpptuj.si/ 

Odgovorna uradna oseba: Boris Medved, izvršni direktor  

Datum zadnje spremembe: 14.09.2022 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

https://cpptuj.si/ 

Druge oblike kataloga 
Katalog je v tiskani obliki dostopen na naslovu Cestno 
podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI 
RAZPOLAGA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

 
Kratek opis delovnega 
področja organa: 

 
Organ je gospodarska družba, ki opravlja pridobitno dejavnost na 
področju gradbeništva, prav tako pa izvaja gospodarske javne 
službe vzdrževanja javnih cest in drugih prometnih površin za 
lokalne skupnosti in državo. 
  
Organ opravlja celovito letno in zimsko vzdrževanje državnih in 
občinskih cest ter javnih poti. Vzdrževanje je razdeljeno po 
naslednjih bazah: Cestna baza Ptuj, Cestna baza Maribor, Cestna 
baza Slovenska Bistrica, Cestna baza Ormož. 
 
Kot koncesionar opravlja gospodarske javne službe: 

- rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih 
prometnih površin v samoupravnih lokalnih skupnostih, 

- rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v 
upravljanju Direkcije RS za ceste. 

 
Organ prav tako gradi objekte nizkih in visokih gradenj ter se 
ukvarja s proizvodnjo različnih materialov potrebnih za gradnjo in 
vzdrževanje. 
 
Kot glavno dejavnost je organ registriral F 42.110 Gradnja cest. 
 
Ostale dejavnosti organa: 
A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 
A 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo 
A 02.400 Storitve za gozdarstvo 

https://cpptuj.si/
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A 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline 
A 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin 
C 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 
C 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice 
C 23.700 Obdelava naravnega kamna 
C 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 
E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
F 42.110 Gradnja cest 
F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic 
F 42.130 Gradnja mostov in predorov 
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in 
pline 
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in 
telekomunikacije 
F 42.910 Gradnja vodnih objektov 
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
F 43.110 Rušenje objektov 
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela 
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje 
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav 
in naprav 
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela 
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva 
F 43.330 Oblaganje tal in sten 
F 43.342 Pleskarska dela 
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela 
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela 
G 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 
G 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili 
G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih 
vozil 
G 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za 
motorna vozila 
G 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za 
motorna vozila 
G 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 
kemikalij 
G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 
G 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske  preme, 
ladij, letal 
G 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami  
G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in 
sanitarno opremo 
G 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom 
H 49.410 Cestni tovorni promet 
H 49.420 Selitvena dejavnost 
H 52.100 Skladiščenje 
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H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
prometu 
H 52.240 Pretovarjanje 
H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 
J 62.010 Računalniško programiranje 
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami 
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M 69.103 Druge pravne dejavnosti 
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske  dejavnosti; 
davčno svetovanje 
M 71.111 Arhitekturno projektiranje 
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo  
Projektiranje 
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
M 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
M 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
M 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup 
M 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup 
M 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v 
najem in zakup 
M 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih  
sredstev v najem in zakup 
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
S 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

Upravni odbor 
Alojz Gojčič, predsednik  
Brigita Mesarič, namestnica predsednika  
Stanka Mišković, članica 
 
Izvršni direktor 
Boris Medved 
 
Tehnični direktor 
Kontaktna oseba : Vlado Antolić 
E-pošta:  vlado.antolic@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 883 
 
 
Tajništvo družbe 
Kontaktna oseba: Iris Strelec 
E-pošta:  uprava@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 800 
 
 
 

mailto:uprava@cpptuj.si
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Sektor gradenj: 
Kontaktna oseba: Rok Lorenčič 
E-pošta:  rok.lorencic@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 849 
 
Sektor rednega vzdrževanja in varstva cest in cestnih 
objektov 
Kontaktna oseba: Goran Kraljevič 
E-pošta: goran.kraljevic@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 849 
               
 
Sektor mehanizacije 
Kontaktna oseba: Izidor Hrga 
E-pošta: izidor.hrga@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 825 
               
 
Služba komerciale in priprave dela 
Kontaktna oseba: Primož Kumer 
E-pošta: primoz.kumer@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 822 
               
 
Služba za plan, ekonomiko in finance 
Kontaktna oseba: Bernarda Draškovič 
E-pošta: bernarda.draskovic@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 816 
               
 
Služba za splošne zadeve 
Kontaktna oseba: Brigita Mesarič 
E-pošta: brigita.mesaric@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 850 
               
    
Služba za razvoj in pripravo lastnih projektov družbe 
Kontaktna oseba: Zdenka Pauko 
E-pošta:  zdenka.pauko@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 851 
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Organigram organa 

 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

 
Kontaktna oseba: Nataša Turk, mag.inž.prom 
E-pošta: uprava@cpptuj.si 
Telefon: +386 (2) 78 80 800 
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z 
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra 
predpisov) 

Državni predpisi 

 
A. Zakonodaja s področja gradbene dejavnosti 

 
▪ Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
▪ Uredba o razvrščanju objektov 

 
▪ Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 

 
▪ Pravilnik o začasnih objektih 

 
▪ Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 

 
▪ Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

 
▪ Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 

 
▪ Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 

 
▪ Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 

 
▪ Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav 

 
▪ Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah 

 
▪ Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 

Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
 

▪ Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8244
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8497
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4788
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14567
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14331
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13842
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12693
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11409
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10622
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3498
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG3498
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6452
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▪ Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 

 
▪ Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 

 
▪ Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov 

 
▪ Zakon o cestah (ZCes-1) 

 
▪ Uredba o kategorizaciji državnih cest 

 
▪ Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest 

 
▪ Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste 

 
▪ Pravilnik o kolesarskih površinah 

 
▪ Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

 
▪ Pravilnik o zaporah na cestah 

 
▪ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 

 
▪ Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah 
 

▪ Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi 
prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili 

 
▪ Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne 

prevoze 
 

▪ Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev 
varnosti cest 

 
▪ Zakon o motornih vozilih (ZMV-1) 

 
▪ Pravilnik o delih in opremi vozil 
 
 

B. Delovna razmerja in druge oblike dela 
 
▪ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

▪ Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter 

doječih delavk 

▪ Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb 

▪ Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5628
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5407
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO561
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6323
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8344
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2143
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12581
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10314
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10312
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10897
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10897
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7333
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13680
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12455
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12454
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400
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▪ Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri 

delodajalcu 

▪ Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) 

▪ Zakon o minimalni plači (ZMinP) 

▪ Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD) 

▪ Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 

▪ Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ) 

▪ Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) 

▪ Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 

▪ Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 

▪ Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 

▪ Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 

 

C. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, invalidi 

▪ Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 

zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 

▪ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

▪ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 

▪ Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 

rehabilitacijskih komisij 

D. Varnost in zdravje pri delu 

▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 

▪ Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 

(ReNPVZD18–27) 

▪ Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu 

▪ Pravilnik o varnosti strojev 

▪ Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 

▪ Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 

▪ Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO902
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO902
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4337
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO865
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO262
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4682
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO501
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1239
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6655
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13831
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13831
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6743
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA75
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA75
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11781
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9017
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5915
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV641
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV418


cestno podjetje ptuj
 

 

 
 

9 

E. Zaposlovanje 
 
▪ Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 

▪ Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 

▪ Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve 

▪ Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom 

▪ Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK) 

F. Informacije javnega značaja 
▪ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 

▪ Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

▪ Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja 

▪ Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih 

podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (2019/1024) 

G. Javno naročanje 

▪ Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 

▪ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 

H. Lokalna samouprava 

▪ Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)         

▪ Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

▪ Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) 

▪ Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

▪ Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 

I. Drugo 
 
▪ Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) 

▪ Zakon o gospodarskih družbah 

▪ Zakon o poslovni skrivnosti 

▪ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 

▪ Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1239
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13096
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13096
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11778
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1626
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12154
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=sl
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=sl
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5975
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7710
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5071
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7758
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545


cestno podjetje ptuj
 

 

 
 

10 

▪ Zakon o vodah (ZV-1) 

▪ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) 

Druga pravila  

▪ Posebne gradbene uzance 2020 

▪ Pogodbe FIDIC 

Predpisi samoupravnih lokalnih skupnosti 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Makole 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Makole 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Poljčane 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Juršinci 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Juršinci 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Videm 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

lokalnih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Videm 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Dornava 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Dornava 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Cirkulane 

▪ Popravek Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih 

prometnih površin v občini Cirkulane 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Cirkulane 

▪ Popravek Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 

vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Cirkulane 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/sekcije/Janko%20Rozman/Sekcija%20gradbincev/Posebne%20gradbene%20uzance%202020_OZS.pdf
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=57e6a6c8-4c1d-4628-a12d-abd2a3d4bbc7
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=57e6a6c8-4c1d-4628-a12d-abd2a3d4bbc7
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=6bb96893-a442-498a-9abc-a8205b6d4208
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=6bb96893-a442-498a-9abc-a8205b6d4208
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=2c2524cc-2e3d-4e9e-a227-8cf0c12c26d4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=2c2524cc-2e3d-4e9e-a227-8cf0c12c26d4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=abc45438-ef25-4300-9cfd-7951dc7f6e5e
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=abc45438-ef25-4300-9cfd-7951dc7f6e5e
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f3175815-3d7b-4dad-b513-e47f88b820ef
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f3175815-3d7b-4dad-b513-e47f88b820ef
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=04e39a18-3efa-48d1-93cf-74dbdf7d63e3
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=04e39a18-3efa-48d1-93cf-74dbdf7d63e3
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f574b24c-fa2c-4307-a569-79176d14ab38
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f574b24c-fa2c-4307-a569-79176d14ab38
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=61d06b0d-47bd-4ff1-83d8-c6bc43743939
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=61d06b0d-47bd-4ff1-83d8-c6bc43743939
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=6b2ad850-d71e-426f-a721-1c0c2f4542fb
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=6b2ad850-d71e-426f-a721-1c0c2f4542fb
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d8bde714-211b-484a-a562-1c553fdf1876
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d8bde714-211b-484a-a562-1c553fdf1876
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=af205ddb-9c8d-46fd-a36d-5a7a20120e93
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=af205ddb-9c8d-46fd-a36d-5a7a20120e93
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b25dc440-006c-489d-9053-9754219c2213
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b25dc440-006c-489d-9053-9754219c2213
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b25dc440-006c-489d-9053-9754219c2213
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f771719f-eeb8-4165-a107-53331d6e26e6
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=f771719f-eeb8-4165-a107-53331d6e26e6
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=aed532a9-26c2-4f4e-8940-ad9a2d618910
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=aed532a9-26c2-4f4e-8940-ad9a2d618910
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▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Zavrč 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Zavrč 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Hajdina 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Hajdina 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Žetale 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Žetale 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v občini Markovci 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Markovci 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Gorišnica 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest na območju Občine Gorišnica 

▪ Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Kidričevo 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za upravljanje rednega vzdrževanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Kidričevo 

▪ Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje zimske službe v Občini 

Oplotnica 

▪ Odlok o zimski službi v Občini Oplotnica 

Predpisi EU  - povezave: 

▪ EUR-Lex 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra 
predpisov) 

▪ e-demokracija 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

/ 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=83397a97-deca-4a89-9d79-267b7bfe1884
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=83397a97-deca-4a89-9d79-267b7bfe1884
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=43b9193b-b4a0-4341-b59a-590d8b7fb0b0
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=43b9193b-b4a0-4341-b59a-590d8b7fb0b0
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=ce509b1d-6786-4aca-a3ed-6d6cd262e4ff
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=ce509b1d-6786-4aca-a3ed-6d6cd262e4ff
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4372d6f0-2301-4a51-8ccc-3cc984d4866
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4372d6f0-2301-4a51-8ccc-3cc984d4866
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d48c8afb-1151-4ad6-bbc3-e1c8d9ba1abc
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d48c8afb-1151-4ad6-bbc3-e1c8d9ba1abc
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=38592f12-0b57-43ed-96f8-309c1480c923
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=38592f12-0b57-43ed-96f8-309c1480c923
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1f6835c7-3651-4f0e-bfbc-3e7c53f96703
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1f6835c7-3651-4f0e-bfbc-3e7c53f96703
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=c7d836d4-633c-4d50-9d4c-c868a3be4c33
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=c7d836d4-633c-4d50-9d4c-c868a3be4c33
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1536780d-a030-4c95-838c-08096a2c8f51
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=1536780d-a030-4c95-838c-08096a2c8f51
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7c109258-e4fa-4531-b0dc-74b99ed25d37
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7c109258-e4fa-4531-b0dc-74b99ed25d37
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5a1aec26-da4f-4ff1-aa23-10bf4e8364fe
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5a1aec26-da4f-4ff1-aa23-10bf4e8364fe
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=bb2e31ef-1a3e-4e36-8591-56fd41bbb332
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov.html#eyJmaWx0ZXJzIjp7ImNvbW1lbnQiOlsiLSJdLCJzdGF0dXMiOlsiLSJdLCJjYXQiOlsiLSJdLCJyaWpzIjpbIi0xIl0sInR5cGUiOlsiRFoiLCJNSU4iXSwib2Zmc2V0IjpbIjAiXSwic2VudGluZWxfdHlwZSI6WyJvayJdLCJzZW50aW5lbF9zdGF0dXMiOlsib2siXSwiaXNfYWpheCI6WyIxIl19fQ==
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Vrste postopkov, ki jih 
vodi organ 

▪ Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega 

značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, 

ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem 

upravnem postopku. 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc ▪ Organ nima javnih evidenc 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk ▪ Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma 
seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu 
delovnega področja 
organa 

▪ Politika družbe 

▪ Objave sklicev skupščin 

▪ Reference 

▪ Aktualno 

▪ Prosta delovna mesta 

▪ Izdelava dokumentacije za zapore cest 

▪ Cestna baza Ptuj 

▪ Cestna baza Maribor 

▪ Cestna baza Slovenska Bistrica 

▪ Cestna baza  Ormož 

 
 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Splošne informacije o dostopu do IJZ 
Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ 

• Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje 

pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v 

organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, 

ki jim ga organizacija posreduje. 

• Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost 

elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v 

fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na 

posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do 

posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih 

informacij po katalogu. 

• Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem 

https://cpptuj.si/kakovost/
https://cpptuj.si/skupscina/
http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/
https://cpptujg/
https://cpptuj.si/prosta-delovna-mesta/
http://cpptuj.si/izdelava-dokumentacije-za-zapore-cest/
http://cpptuj.si/cestna-baza/
http://cpptuj.si/Cestna%20baza%20Maribor
http://cpptuj.si/cestna-baza-slovenska-bistrica/
http://cpptuj.si/cestna-baza-ormoz/
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naslovu Informacijski pooblaščenec 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ 

• Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena 

in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je 

bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na 

spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja. 

 

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba 
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18. 
Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti 
presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). 
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV): 

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura, 

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura, 

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura, 

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura, 

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura, 

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura, 

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura, 

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura, 

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil, 

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura, 

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura, 

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne 

storitve. 

5. PONOVNA UPORABA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:  

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi 
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26. 

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam desetih 
najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma 
tematskih sklopov 
(samodejno generiran 
seznam, ki ga določa 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih 
sklopov:  

glede na to, da podjetje pretežni del informacij redno 
objavlja in posodablja na svoji spletni strani ne dobiva 
dodatnih zahtev po posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


cestno podjetje ptuj
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povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

Najbolj pogoste iskane informacije uporabnikov so razdeljene 
po posameznih sklopih: 

• Aktualno 

• Zapore 

 

                                                                                                            

 
 

 


