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Statutarno pravna komisija 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 

Občinski svet Občine Sodražica 
 

 
Zadeva:   Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 

promet v Občini Sodražica 
 
Vrsta postopka: redni 1. obravnava (73. člen Poslovnika) 
 

Pravna podlaga: 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) v nadaljevanju Zakon o prekrških. 

Statut Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20). 

21. in 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) v nadaljevanju Zakon o lokalni samoupravi, določa, da je Občinski svet je najvišji 
organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in da v okviru svojih pristojnosti 
sprejema tudi odloke in druge občinske akte. 

6. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v 
nadaljevanju Zakon o cestah, določa,  da je na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni 
upravljavci teh prometnih površin, da na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, 
mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah in da nekategorizirana cesta, ki 
se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju prometnih 
pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je 
namenjena. 

95. člen Zakona o cestah določa, da je upravljavec občinskih cest občinska uprava. Način izvajanja 
nalog upravljanja določi pristojni organ občine s splošnim aktom. 



100. člen Zakona o cestah določa, da so občine odgovorne za varen in nemoten potek prometa po 
občinskih cestah.  

3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v nadaljevanju Zakon o gospodarskih družbah določa, da so 
gospodarske javne službe republiške ali lokalne, in da način njihovega delovanja  predpiše lokalna 
skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 

7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah določa način opravljanja Gospodarske javne službe. 

17. člen Zakona o prekrških predpisuje, predpisuje višino glob v odlokih.  

15. člen Statuta Občine Sodražica (v nadaljevanju Statut) določa, da Občinski svet sprejema Statut 
občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini 
zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.  

 

Namen: 

Sprejem predlaganega Odloka o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet v Občini Sodražica  

 

Predlagatelj:  mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica 

Poročevalec:   Blaž Kovačič 

 

 

I. Uvod 
1) Razlogi za sprejem Odloka 
Razlogi za sprejem Odloka o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni 
cestni promet v Občini Sodražica je ta, da je zakonodajna osnova na podlagi katere je bil sprejet 
Odlok o občinskih cestah prenehala veljati. Nova zakonodajna osnova, Zakon o cestah nalaga 
občinam uskladitev občinskih predpisov z določbami Zakona o cestah.    

 
2) Ocena stanja 
Sedaj veljavni Odlok o Občinskih cestah je bil sprejet 16.12.1999 in objavljen v Uradnem 
list RS, št. 4/2000, dne 20.01.2000. Ker se je po sprejetju sedaj veljavnega Odloka o 
občinskih cestah spremenila zakonodaja, ki zahteva, da morajo občine obvezno uskladiti 
svoje predpise o občinskih cestah z določbami Zakona o cestah je potrebno sprejeti nov 
Odlok o občinskih cestah. Ker se je pojavila potreba, da Občina uredi tudi področje 
nekategoriziranih cest, smo v ta novi odlok vključili tudi nekategorizirane ceste in 
kolesarske poti. 
 
3) Poglavitne rešitve 

Odlok določa: 
-  občinske nekategorizirane in kategorizirane ceste na območju Občine Sodražica in 

postopek njihove kategorizacije;  
-  upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih nekategoriziranih in 

kategoriziranih cest in prometa na njih;  



-  postopke in pogoje za poseganje v nekategorizirane in kategorizirane občinske ceste 
in druge javne prometne površine in zagotavljanje njihovega varstva;  

-  način izvajanja vzdrževanja nekategoriziranih in kategoriziranih občinskih cest kot 
obvezne gospodarske javne službe;  

- inšpekcijski nadzor nad občinskimi nekategoriziranimi in kategoriziranimi cestami in 
drugimi javnimi prometnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka. 

 
Na novo se sedaj ureja področje nekategoriziranih cest in področje občinskih 
kolesarskih poti.  

 
Odlok je razdeljen na osem poglavij in ima skupno 35. členov. 
 
4) Finančne  in druge posledice 
Odlok ima za finančne posledice ca 3.000 EUR, ki se nanašajo na vzpostavitev baze 
nekategoriziranih cest. 
 
5) Sodelovanje javnosti 
 
Odlok bo skladno s 75. členom Poslovnika dan v javno obravnavo, z objavo na spletni strani 
Občine Sodražica. 
 

II. Besedilo Odloka – v prilogi 
 

III. Obrazložitev predloga Odloka 
 

Razlogi za sprejem Odloka o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet v Občini Sodražica je ta, da je zakonodajna osnova na podlagi katere je bil sprejet Odlok o 
občinskih cestah prenehala veljati. Nova zakonodajna osnova, Zakon o cestah nalaga občinam 
uskladitev občinskih predpisov z določbami Zakona o cestah. Dodatno se sedaj ureja še področje 
nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni promet in kolesarskih poti. Nekategorizirane ceste, ki 
se uporabljajo za javni promet  se določijo z Evidenco nekategoriziranih cest.  
Občinske ceste, med katere spadajo tudi občinske kolesarske poti, določi in kategorizira občinski svet 
občine Sodražica na predlog župana. 
 
 
IV. PREDLOG SKLEPA 
 

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
 

Sprejme se Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v 
Občini Sodražica 

 
 
Pripravil:        Župan Občine Sodražica 
Blaž Kovačič           mag. Blaž Milavec l.r. 

 
 
 
Priloga: 

- Besedilo Odloka 



Na podlagi 6. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 
10/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 
158/20 – ZIntPK-C in 18/21)), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 
175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 
191/20)  je Občinski svet Občine Sodražica na _. redni seji dne __________ sprejel  
 

Odlok o občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini 
Sodražica 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1) Ta odlok določa:  

– občinske nekategorizirane in kategorizirane ceste na območju Občine Sodražica in postopek 
njihove kategorizacije;  

– upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih nekategoriziranih in kategoriziranih 
cest in prometa na njih;  

– postopke in pogoje za poseganje v nekategorizirane in kategorizirane občinske ceste in druge 
javne prometne površine in zagotavljanje njihovega varstva;  

– način izvajanja vzdrževanja nekategoriziranih in kategoriziranih občinskih cest kot obvezne 
gospodarske javne službe;  

– inšpekcijski nadzor nad občinskimi nekategoriziranimi in kategoriziranimi cestami in drugimi 
javnimi prometnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka.  

 
2. člen 

(pomen izrazov) 
 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:  
 
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za 
javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom in drugimi predpisi. Javna cesta je tudi cesta, ki je kategorizirana v sosednji državi in deloma 
poteka po ozemlju Republike Slovenije, pri čemer v zvezi z zagotavljanjem odvijanja prometa po cesti 
obstaja mednarodnopravna obveznost Republike Slovenije (skupna javna cesta); 
– občinske  javne ceste so javne ceste, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem 
naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in  
objektov v občini;   
– lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali 
naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste 
enake ali višje kategorije;   
– javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je 
namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;  
– gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in 
omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest;  
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri 
se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem odlokom, zakonom in predpisom, ki 



ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec in je vodena v 
evidenci nekategoriziranih cest;  
– kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je 
namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa 
in predpisi, ki urejajo ceste;  
– križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;  
– prometna signalizacija so sredstva in naprave, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in 
varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za vodenje in 
zavarovanje prometa na cesti, ter turistična in druga obvestilna signalizacija;  
– prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in vodenje prometa 
(smerniki, snežni koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in podobno) 
ter sredstva in naprave za prisilno ustavljanje vozil;  
– cestni priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali 
nekategorizirana cesta ali druga površina navezuje na to cesto;  
– individualni priključek je cestni priključek na cesto, namenjen dostopu do posameznih 
stanovanjskih stavb z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;  
– skupinski priključek je cestni priključek na cesto, namenjen dostopu do posameznih stanovanjskih 
stavb in blokov z več kot štirimi stanovanjskimi enotami, poslovnih objektov, športnih objektov, 
hotelov, tovarn, gramoznic, kamnolomov, kopališč, avto kampov in podobno;  
– avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgrajene in označene prometne površine na ali ob 
vozišču ceste, namenjene prevozu potnikov;  
– cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo 
linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za 
odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z 
napravami za odvodnjavanje;  
– cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi;  
– cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije, podporne in oporne 
konstrukcije ter podhodi in nadhodi  
– osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje 
podlago, kadar vozilo miruje;  
– parkirišče je prometna površina, ki je namenjena ustavljanju in parkiranju vozil;  
– varstvo javne ceste sestavljajo ukrepi, ki so potrebni zaradi zaščite ceste in varnosti njenih 
uporabnikov ter zaradi omejevanja dopustnih posegov v cesto in njen varovalni pas;  
– varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena;  
– vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno je prometu vozil, pod pogoji, 
določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega 
prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače;  
– elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni ukrepi in 
določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi 
spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;  
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in na njegovi podlagi izdanih predpisov na občinskih 
cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvaja inšpektor 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju inšpektor za ceste).  
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s 
področja urejanja cest. 
 

3. člen 
(smiselna uporaba zakona) 

 
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se urejajo po 
določbah Zakona o cestah (ZCes – 1) in na njem temelječih predpisih.  
 



II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA  
 

4. člen 
(pojem in status občinske ceste) 

 
(1) Občinske ceste na območju Občine Sodražica so prometne površine, ki so splošnega pomena za 
promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo 
ceste, in pravilih cestnega prometa ter niso kategorizirane kot državne ceste.  
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti 
lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.  
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na zemljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno 
služnost na podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in 
priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem 
države, pokrajin in občin.  
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je mogoče na zemljiščih cestnega sveta 
ustanoviti stvarno služnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in obveznosti med 
upravljavcem ceste in investitorjem cestnega priključka se uredijo s pogodbo.  
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je mogoče ustanoviti stavbno pravico na 
servisnih površinah občinskih cest.  
(6) Stvarna služnost na zemljiščih cestnega sveta je odplačna.  
(7) Na vozišču občinske ceste je za izvedbo športnih in drugih prireditev mogoče pridobiti pravico 
začasne uporabe, skladno s predpisi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki urejajo 
oddajo nepremičnega premoženja v najem.  
(8) Na prometnih površinah zunaj cestišča občinske ceste in na površinah ob njem, ki so določene za 
opravljanje dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: spremljajoče 
dejavnosti), je mogoče za njihovo opravljanje pridobiti posebno pravico uporabe.  
(9) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko površine v cestnem svetu, katerih raba 
je namenjena za spremljajoče dejavnosti, ter površine, ki niso prometne površine, obremenijo s 
stvarnimi pravicami ali dajo v najem skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem 
države, pokrajin in občin.   
 

5. člen 
(kategorije občinskih cest) 

 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,  javne poti in občinske kolesarske poti.  
(2) Lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali 
naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake 
ali višje kategorije.  
(3) Javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je 
namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.  
(4) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je 
namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in 
predpisi, ki urejajo ceste; 
 

6.  člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 

 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet občine Sodražica na predlog župana.  
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.  
 



7. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 

 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot 
prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.  
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo krajani, vaški odbori in zainteresirane 
pravne osebe (podjetja in druge organizacije) z območja, po katerem cesta poteka. Predlogi morajo 
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.  
(3) Spremembe kategorizacije občinskih cest ali nadomeščenih delov teh cest in prenose občinskih cest 
med državne ceste lahko predlagata minister, pristojen za promet, in župan. Spremembe in prenosi se 
opravijo po medsebojnem usklajevanju interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju meril za 
kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred predajo nove ceste v promet.   
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vlada javne ceste, ki se opustijo kot državne ceste, 
in nadomeščene dele državnih cest s sklepom prenese med občinske ceste zaradi novozgrajenih ali 
rekonstruiranih delov državne ceste. 
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti v primeru gradnje nove ali nadomestne ceste 
upravljavec ceste določen pred predajo ceste v promet ter predvidena kategorija ceste.  
(6) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo, v kolikor je to potrebno glede na 
dejanske okoliščine in se upoštevajo v izvedbenem programu letnega vzdrževanja občinskih cest za 
naslednje leto.  
 

8. člen 
(opustitev občinske ceste) 

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti 
prejšnjo ali obstaja druga dostopna cesta. 
(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko 
ni več namenjena prometu, odloči občinski svet. 

9. člen 
(določitev občinskih kolesarskih poti) 

 
(1) Občinska kolesarska pot lahko poteka v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.  
(2) Če občinska kolesarska pot poteka zunaj zemljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo 
v obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s 
posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča preko katerega ta 
povezava poteka.  
(3) Občinske kolesarske poti določi občinski svet na predlog župana.  
 
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH IN NEKATEGORIZIRANIH CEST 
 

10. člen 
(upravljalec občinskih cest) 

 
(1) Upravljavec občinskih cest je občinska uprava.  
 

11. člen 
(naloge in pristojnosti občinske uprave) 

 
Občinska uprava opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, 
vzdrževanje in varstvo občinskih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni 



promet. Te naloge obsegajo strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za 
graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja občinska uprava.  
Te obsegajo zlasti:  
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh 
planov;  
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;  
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;  
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest;  
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;  
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih 
cest;  
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso 
predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na občinskih 
cestah;  
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;  
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence o javnih cestah;  
– vodenje evidenc nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet;  
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;  
– pridobivanje podatkov o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;  
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;  
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na 
njih;  
– izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih 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 infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in 
uresničevanju teh programov;  
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom, z zakonom, ki ureja ceste in drugimi predpisi.  
 

12. člen 
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj) 

 
(1) Vlogi za izdajo soglasja ali dovoljenja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, 
vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala 
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja vlagatelj, če z 
zakonom ni določeno drugače, priloži:  
– kopijo katastrskega načrta s skico nameravanega posega. 
–  izjavo, da bo odstranil vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti 
prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno varnostnih interesov, zaradi varnosti 
prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanje stanja 
ceste 
(2) Vlogam za izdajo soglasja za gradnjo in vzdrževanje druge gospodarske javne infrastrukture s katero 
se posega v občinsko cesto oziroma dovoljenja za zaporo občinske ceste mora prosilec, če z zakonom 
ni določeno drugače, priložiti:  
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma 
uporabe ceste ali druge javne površine,  
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste oziroma druge javne površine povrnil v 
prejšnje stanje do določenega roka ter, da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal 
na svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).  
(3) V izdanem soglasju ali dovoljenju in na podlagi vlog iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
predpiše zlasti: rok dokončanja del na javni površini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno 



zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri, nadzor nad 
vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.  
(4) Občinska uprava v soglasju ali dovoljenju lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera, določi, da:  
– se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic,  
– bo namesto upoštevanja izjave iz druge alineje drugega odstavka izvajalec rednega vzdrževanja 
občinskih cest na stroške vlagatelja oziroma investitorja posega poskrbel za povrnitev javne ceste 
oziroma druge javne površine v prejšnje stanje,  
– mora vlagatelj oziroma investitor posega po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti strokovno mnenje o 
izvedenih delih v obsegu, ki je določen v dovoljenju.  
(5) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja 
cest, lahko pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča ali preplastitev 
celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo 
za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug 
ustrezni inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz 
dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.  
(6) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) 
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.  
 
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST  
 

13. člen 
(financiranje občinskih in nekategoriziranih cest) 

 
(1) Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno 
opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna 
postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih 
cest in ta odlok.  
(2) Sredstva za graditev in vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
zagotovi lastnik ceste ali od njega pooblaščeni upravljavec. 
 

14. člen 
(načrtovanje, projektiranje, gradnja in vzdrževanje občinskih in nekategoriziranih cest) 

 
(1) Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem interesu.  
(2) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, kot jih 
določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in 
gradnjo objektov, ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.  
(3) Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati tako, da je zagotovljeno 
neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.  
(4) Če občinske ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih 
razlogov, varstva kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih 
razlogov ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu 
prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s 
slabšimi elementi. Za vsa odstopanja mora biti v postopku načrtovanja in projektiranja izvedena 
primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki 
odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, morajo biti posebej 
utemeljene in jih odobri župan.  
(5) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen in 
označen v skladu s predpisi o javnih cestah.  



(6) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo 
lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo 
vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.  
(7) Določbi petega in šestega odstavka tega člena se ne uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano 
cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako cesto je lahko ostalim 
udeležencem v prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z 
zapornico ali drugo fizično oviro. 
 

15. člen 
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 

 
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora 
biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam 
predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali 
naprave pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta 
ali naprave.  
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih 
boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem 
odstavku. 

 
16. člen 

(obveznost usklajenega projektiranja in gradnja gospodarske javne infrastrukture) 
 

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja 
druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora projektna 
dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.  
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture 
iz prejšnjega odstavka je pristojna občinska uprava.  
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne 
infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije njen upravljavec.  
 

17. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 

 
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti 
upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj 60 dni pred 
začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.  
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega 
odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.  
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v 
cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v 
občinski cesti. 
 

18. člen 
( redno vzdrževanje občinskih cest) 

 
(1) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi občinski svet 
na predlog župana. 
       

19. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 

 



(1) V območju križišča občinske z nekategorizirano cesto vzdržuje občinska uprava vozišče in prometno 
signalizacijo občinske ceste do roba cestnega sveta.        
 
 

20. člen 
(vzdrževanje premostitvenih objektov na občinskih cestah) 

 
(1) Vzdrževanje premostitvenega objekta nad ali pod občinsko cesto je v pristojnosti upravljavca 
ceste višje kategorije.  
(2) Upravljavec ceste, ki poteka preko ali pod premostitvenim objektom, vzdržuje vozišče, površine za 
pešce in kolesarje, naprave za odvodnjavanje, ograje in drugo opremo in naprave, ki služijo tej cesti.  
(3) Če upravljavec iz prejšnjega odstavka v okviru izvajanja vzdrževalnih del na premostitvenem 
objektu ne izvede nujnih ukrepov, ki so v javnem interesu in jih ni mogoče odlagati, jih izvede na 
njegov račun upravljavec občinske ceste.  
 

21. člen 
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa) 

 
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto 
ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.  
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno 
obremenitev te ceste, se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije 
za ceste.  
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 
promet, mora občinska uprava 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, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste 
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov 
predlagatelj preusmeritve prometa. 
 

22. člen 
(vzdrževanje občinskih kolesarskih poti) 

 
(1) Občinske kolesarske poti vzdržuje izvajalec rednega vzdrževanja cest.  
(2) Vzdrževanje občinskih kolesarskih poti, ki poteka po delu nekategorizirane ceste, ki se uporablja za 
javni cestni promet, ali je sestavni del druge gospodarske javne infrastrukture, se uredi s posebno 
pogodbo med občinsko upravo in lastnikom ali od njega pooblaščenim upravljavcem nekategorizirane 
ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, ali druge gospodarske javne infrastrukture. 
   
V. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
 

23. člen 
(varovalni pas ob občinski in nekategorizirani cesti) 

 
(1) V varovalnem pasu občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je raba prostora omejena.  
(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporablja za 
javni cestni promet, so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.  
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem 
pasu niso prizadeti interesi varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.  



(4) Varovalni pas občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporablja za javni cestni promet, se 
meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa 
od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 
– pri lokalnih cestah 5 metrov,  
– pri javnih poteh 3 metre,  
– pri občinskih kolesarskih poteh 1 meter,  
– pri nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet 1 meter. 

 (5) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu nekategorizirane  ceste, 
ki se uporablja za javni cestni promet, brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi 
ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja 
kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. 
(6) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. 
 

24. člen 
(prepovedi ogrožanja varne uporabe nekategorizirane  ceste) 

 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na nekategorizirani  cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, in, na zemljiščih ali na objektih ob  tej cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali 
ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. 
(2) Prepovedano je: 
1.     na in v cestno telo  nekategorizirane ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine; 
2.     po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete; 
3.     na cestnem svetu  nekategorizirane ceste: 
-  postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, 
nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete; 
-  nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno 
in varno odvijanje cestnega prometa; 
-  ovirati odtekanje vode; 
5.     na cestišču nekategorizirane ceste: 
-  razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali 
ga kako drugače onesnaževati; 
-  puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj; 
-  onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi; 
6.  Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno 
signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, 
vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah. 
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge 
posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. 
Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja 
obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali nevarnega 
mesta na cesti mora upoštevati navodila izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve 
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, upravljavec ceste pa ima zaradi izvajanja te določbe 
pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma 
uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča 
oziroma sedeža, EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja motorna 
vozila. 



(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim 
odstavkom tega člena. 
(5) Z globo 1000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega 
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. 
(6) Z globo 1000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. 

  
25. člen 

(prometna signalizacija na občinskih cestah) 
 
(1) O postavitvi, odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča 
občinska uprava, na predlog Sveta za preventivo, če s tem odlokom ni določeno drugače.  
(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu s 
predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in Odlokom o oglaševanju v Občini Sodražica.  
 

26. člen 
(pritožbeni organ in stroški soglasij) 

 
(1) O soglasjih in dovoljenjih tega odloka, ki jih izdaja občinska uprava, se odloči z odločbo, izdano v 
upravnem postopku.  
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena 
pritožba na župana.  

 
27. člen 

(obveznost vodenja podatkov o občinskih in nekategoriziranih cestah) 
 
(1) Občinska uprava mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu 
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.  
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih javnih cestah mora občina brezplačno posredovati direkciji 
najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.  
(3) Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke 
direkcija na stroške občine.  
(4) Občinska uprava vzpostavi in vodi evidenco nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet na območju Občine Sodražica. 
(5) Evidenca nekategoriziranih cest se vzpostavi v Odloku o kategorizaciji občinskih nekategoriziranih 
cest občina Sodražica  

 
VI. UPORABA NEKATEGORIZIRANIH CEST 
 

28. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 

 
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in 
pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.  
(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen in 
označen v skladu s predpisi o javnih cestah.  
(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo 
lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno 



uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.  
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljata za gozdno cesto in 
nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako cesto je 
lahko ostalim udeležencem v prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je 
preprečen z zapornico ali drugo fizično oviro.  
(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.  
(6) Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste na občinsko cesto velja nekategorizirana cesta 
za neprednostno. Priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto mora biti označen s predpisano 
prometno signalizacijo, razen ceste iz petega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali 
zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.  
(7) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, 
njena kategorizacija pa se opravi po postopku za kategorizacijo javnih cest, kot jih je določila vlada.  
 
VII. POOBLASTILA IN UKREPI OBČINSKEGA REDARSTVA  
 

29. člen 
(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva) 

 
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in na njegovi podlagi izdanih predpisov na 
občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvaja inšpektor 
medobčinskega inšpektorata in redarstva.  
 

30. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzorstva) 

 
Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora poleg pooblastil, ki so mu dane neposredno 
z zakonom in cestnim predpisi nadzira  tudi:  
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno 
uporabo;  
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana 
skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisov, ki urejajo ceste. 
 

31. člen 
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov in odredb) 

(1) Občinski inšpekcijski organ za ceste in občinsko redarstvo sta prekrškovni organ za vse prekrške iz 
tega odloka, storjene na cestah, ki jih nadzorujeta v okviru svoje pristojnosti.  
(2)  Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih 
uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka. 
(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec ali udeleženka cestnega prometa, ki se na 
nekategorizirani cesti ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe. 
(4) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni sebi ne omogoči izvedbo 
postopka ter ukrepov, določenih v tem odloku, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. 

 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

32. člen 
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij) 

 



(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih.  
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.  
(3) Če so bili projektni pogoji občine izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo 
soglasja končajo po dosedanjih predpisih. 
 

33. člen 
(vzdrževanje nekategoriziranih poti) 

 
Občinska uprava najpozneje v 60 mesecih po uveljavitvi tega odloka kot podlago za izračun sredstev za 
financiranje vzdrževanja nekategoriziranih poti izdela:  
– Evidenco nekategoriziranih cest in poti, 
 

34. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 4/00).  
 

35. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Št. 007-2/21 
Sodražica dne  
 

Župan Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 


