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Zadeva:   PRAVILNIK O DOLOČITVI VREDNOSTI ODŠKODNINE ZA PRENOS LASTNINSKE 
PRAVICE ZA ZEMLJIŠČA,  NA KATERIH JE KATEGORIZIRANA OBČINSKA CESTA 
 
 
 
Vrsta postopka: POSTOPEK ZA SPREJEM DRUGIH AKTOV (80. člen Poslovnika,)  
 
Predlagatelj:  Župan Občine Sodražica, mag. Blaž Milavec 
Poročevalec: Vinko Čampa, občinska uprava. 
 
 
Pristojno delovno telo: 

- Statutarno pravna komisija, 
- Odbor za finance, kmetijstvo in gospodarstvo. 

 
Pravna podlaga: 

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 121/20). 
 
 
 
I. UVOD: 

 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA  

 
Zakon določa, da ležijo kategorizirane ceste na javnem dobru oziroma na zemljiščih v lasti države ali 
občine. V preteklosti, zlasti v času Jugoslavije so se gradile ceste brez predhodne ureditve lastništva. 
Podobno kot v vseh občinah tudi na območju občine Sodražica postopno urejamo prenos lastninske 
pravice z zasebnih lastnikov na občino. Eden poglavitnih elementov pravnega posla o prenosu lastninske 
pravice je odškodnina, ki se prizna in izplača upravičencem. V izogib subjektivni oceni in različnemu 
obravnavanju predlagamo, da se za manjše obsege (pod 10.000 evrov) določi poenostavljeni postopek in 
posplošena odmera odškodnine. 
 
 

2. OCENA STANJA  
 
Na območju občine Sodražice smo v času od njene ustanovitve izvedli številne prenose lastninske 
pravice na zgrajeni cestni infrastrukturi in tako uredili zemljiškoknjižna stanja z dejanskim. Določen del 



tega urejanja pa nas še čaka. Zaradi poenostavitve, transparentnosti in čim bolj enakega obravnavanja v 
zadevah, ki so v glavnem enake ali zelo podobne se predlaga sprejem predmetnega pravilnika, ki naj bi 
omogočil odmero sicer posplošene ali vseeno pravične odškodnine. 
Pravilnik obravnava zgolj tiste primere prenosov, ki predstavljajo manjše vrednosti in se nanašajo le na 
tisto cestno infrastrukturo, ki je bila zgrajena pred leto 1999, torej pred več kot 20 leti. 
 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Pravilnik sam po sebi ne prinaša novih stroškov, ampak le ureja odmero odškodnine. Zaradi 
sistematičnosti in poenostavitve odmere odškodnine je pričakovati celo znižanje stroškov ureditve 
lastništva na javnih cestah. 

 
 
 

II. OBRAZLOŽITEV ODLOKA (ali drugega akta) oz. PREDLAGANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV  
 
 
 

Na podlagi 11 alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 121/20) je občinski 
svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 10.02.2022 sprejel naslednji   

 
  

PRAVILNIK 

o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča,  na katerih poteka 

kategorizirana občinska cesta  

  
  
  

 I.  SPLOŠNA DOLOČBA  
  

 1.  člen  

  
S tem pravilnikom se v Občini Sodražica ureja določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na 
katerih poteka kategorizirana občinska cesta (v nadaljevanju: odškodnina).   
  
Občina Sodražica zasleduje namen izločitve subjektivnega pristopa k določanju odškodnine.  
  
Pravilnik se ne uporabi v primeru določitve višine odškodnine, kjer višina odškodnine, izračunana po merilih, kot jih določa 
pravilnik, presega vrednost 10.000 EUR za posamezno nepremičnino. V tem primeru se odškodnina določi na podlagi 
individualne ocene vrednosti v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.  
  
Kot upravičenec do odškodnine se šteje lastnik tistega zemljišča v zasebni lasti na območju Občine Sodražica, ki leži pod 
kategoriziranimi občinskimi cestami in za katerega se v korist javnega interesa zahteva prenos lastninske pravice na 
zemljišču na samoupravno lokalno skupnost.  
 
Pravilnik se uporablja le za določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice na zemljiščih, na katerih je bila 
zgrajena kategorizirana cesta pred ustanovitvijo občine, to je pred 01.01.1999. 
  
 
  

 II.  PREDMET ODŠKODNINE  
  

2. člen  

  
Odškodnina se odmeri za odkup tistih zemljišč, ki so v zasebni lasti na območju Občine Sodražica, ki ležijo pod 
kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, in, ki so predvidene z letnim načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem v Občini Sodražica.  
 



Lastniško neurejena zemljišča po tem pravilniku so zemljišča, kjer ni zaznambe javnega dobra oz. ni lastnik Občina 
Sodražica ali Republika Slovenija.   
  
V letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Sodražica se določijo tista zemljišča, ki ležijo pod 
kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, za katere je ureditev lastninske pravice v korist občine nujna. 
Obseg prenosov lastninske pravice in odmerjene odškodnine mora upoštevati obseg rezerviranih denarnih sredstev iz 
letnega načrta.    
  
     
                      III. DOLOČITEV VIŠINE ODŠKODNINE   

  

3. člen  

  
Višina odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišče, na katerem je kategorizirana občinska cesta, se določi z 
upoštevanjem povprečne (posplošene) tržne vrednosti in nadomestila, ki vključuje škodo za odvzem in morebitne stroške. 
 
Občina prvenstveno določi za posamezno območje urejanja lastninske pravice izhodiščno višino odškodnine, ki jo lahko 
prilagodi posameznemu primeru, a le znotraj cenovnih okvirjev, ki so določeni s tem pravilnikom.  
  

4. člen  

  
Izhodiščna višina odškodnine se določena glede na naslednja območja občine: 
 
I. območje: naselje Sodražica; 
II. območje: Globel, Jelovec, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Podklanec, Ravni Dol, Vinice, Zapotok, Zamostec in 
Žimarice; 
III. območje: Betonovo, Brlog – del, Janeži, Kotel, Kračali, Kržeti, Petrinci, Preska, Sinovica, Travna gora. 
 
Za vsako območje določen razred točk za: 
 
1. stavbna zemljišča: 

- za I. območje med 20 in 26 točk; 

- za II. območje med 16 in 22 točk; 

- za III. območje med 12 in 18 točk. 

2. kmetijska zemljišča: 

- za I. in II. območje med 1,5 in 3 točk 

- za III. območje med 1 in 2 točkama. 

3. gozd: 

- Za vsa območja med 1 in 2 točki. 

 
  

5. člen  

  
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka določi s sklepom župan. Izhodiščna vrednost točke je 1 evro/m2.  
 
Vrednost točke se letno valorizira z indeksom rasti vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji. 
 
 

     6. člen 
  
Kot namembnost zemljišča iz drugega odstavka tega člena, ki leži pod kategorizirano občinsko cesto, se šteje:  
  

- stavbno zemljišče za gradnjo prometne infrastrukture, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred 

določitvijo statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) stavbnega zemljišča;  

- kmetijsko zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane 

občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo)  kmetijskega zemljišča;  

- gozdno zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane 

občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) gozd ali drugo namensko rabo.  



  
Namembnost se ugotovi s potrdilom o namenski rabi prostora skladno s predpisi o urejanju prostora in prostorskem 
načrtovanju. 
 

7. člen 
 

Za posamezni prenos lastninske pravice se odmeri odškodnina, ki temelji na izhodiščni odškodnini, natančneje znotraj njenih 
vrednosti za posamezno območje, in z upoštevanjem posebnosti kot je lokacija predmetnega zemljišča in morebitna 
oškodovanost upravičencev zaradi posega. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prejšnjega odstavka se pri lokaciji upoštevajo razlike med vrednostjo zemljišči na 
posameznem območju in druge okoliščine, pri čemer načelom velja, da za jedro naselja velja višja vrednost od obrobja. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se pri oškodovanosti upošteva morebitna škoda, ki jo je s posegom 
(izgradnjo ceste) utrpelo izhodiščno zemljišče v smislu funkcionalnosti in obsegom posega. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se upošteva tudi pomembnost kategorizirane občinske ceste za 
upravičenca (ali se preko nje omogoča edina dostopnost). 
 
Občina lahko za prenos lastninske pravice na več zemljiščih iste ceste določi enotno vrednost odškodnine.  
   

 IV.  POSTOPEK ODKUPA ZEMLJIŠČ  
  

8. člen  
  
Postopek odkupa zemljišč začne Občina Sodražica, pobudo pa lahko podajo tudi upravičenci.  
  
  

9. člen  

  
Občina Sodražica pošlje upravičencem predlog pogodbe s ponujeno odškodnino, odmerjeno skladno s tem pravilnikom. 
Upravičenec lahko v roku 30 dni poda pripombe.  
    

10. člen 

  
Po poteku roka za podajo pripomb in sprejeti odločitvi o morebitnih pripombah ali po izjavi upravičenca, da se strinja s 
ponujeno odškodnino, skleneta upravičenec kot lastnik in Občina Sodražica pravni posel za prenos lastninske pravice na 
zemljišču na Občino Sodražica proti plačilu odškodnine v višini, kot jo določa ta pravilnik.  
 

           11. člen 
 

Upravičenec, ki se ne strinja s ponujeno vrednostjo odškodnine tudi po sprejeti odločitvi glede njegovih pripomb, lahko glede 
ponujene vrednosti odškodnine, poda ugovor na komisijo, ki je pristojna za odločanje o ravnanju s stvarnim premoženjem 
občine. 
 
Upravičenec, ki ugovarja odmeri odškodnine, mora ugovor utemeljiti in dokazati npr. z ustrezno cenitvijo oz. izvedenskim 
mnenjem. 
  

V. KONČNA DOLOČBA 
   

12. člen   

  
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS.   

 
OBRAZLOŽITEV 
 
Pravilnik določa za katere pravne posle, v kakšnih primerih se uporablja in sam predmet, ki se ureja. Tako 
je določeno, da se uporablja za odmero odškodnine v postopku prenosa lastninske pravice iz dosedanjih 



lastnikov na občino na zemljiščih, kjer poteka kategorizirana občinska cesta. Pravilnik se uporablja zgolj 
za določitev odškodnine za zemljišča, kjer poteka cesta, ki je bila zgrajena pred letom 1999.  
Nadalje pravilnik določa način in postopek odmere odškodnine. Tu pravilnik določa, da se odškodnina 
odmeri za posamezno zemljišče glede na lego (občino razdeli na tri območja), kar določa izhodiščno 
odškodnino. Končna ponujena odškodnina pa se določi z upoštevanjem drugih relevantnih okoliščin 
(lokacija, oškodovanost) znotraj določenih okvirjev. Pravilnik v nadaljevanju določi razlikovanje zemljišč 
glede na namensko rabo ter postopek odkupa oz. prenosa zemljišč. Pravilnik tudi določa možnost 
ugovora zoper ponujeno odškodnino. 
 

 
 

III. SODELOVANJE JAVNOSTI – POVZETEK  

 
Pravilnik je dan v javno obravnavo od četrtka, 27.01.2022, do srede, 02.02.2022, na podlagi četrtega odstavka 

12. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 32/11 in 29/18). 
 
 

IV. PREDLOG SKLEPA 
 

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP 
 
 
Občinski svet sprejme pravilnik o Pravilnik o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice 
za zemljišča,  na katerih je kategorizirana občinska cesta. 
 
 
 
Pripravil:         župan 
                                   Mag. Blaž Milavec l.r.  
Vinko Čampa l.r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PREDLOG ODLOKA 

 
Na podlagi 11 alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 
121/20) je občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 10.02.2022 sprejel naslednji   

 
  

PRAVILNIK 

o določitvi vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča,  na 

katerih poteka kategorizirana občinska cesta  

  
  
  

 I.  SPLOŠNA DOLOČBA  
  

 1.  člen  

  
S tem pravilnikom se v Občini Sodražica ureja določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske 
pravice za zemljišča, na katerih poteka kategorizirana občinska cesta (v nadaljevanju: odškodnina).   
  
Občina Sodražica zasleduje namen izločitve subjektivnega pristopa k določanju odškodnine.  
  
Pravilnik se ne uporabi v primeru določitve višine odškodnine, kjer višina odškodnine, izračunana po 
merilih, kot jih določa pravilnik, presega vrednost 10.000 EUR za posamezno nepremičnino. V tem 
primeru se odškodnina določi na podlagi individualne ocene vrednosti v skladu z določili Zakona o 
stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti.  
  
Kot upravičenec do odškodnine se šteje lastnik tistega zemljišča v zasebni lasti na območju Občine 
Sodražica, ki leži pod kategoriziranimi občinskimi cestami in za katerega se v korist javnega interesa 
zahteva prenos lastninske pravice na zemljišču na samoupravno lokalno skupnost.  
 
Pravilnik se uporablja le za določitev vrednosti odškodnine za prenos lastninske pravice na zemljiščih, 
na katerih je bila zgrajena kategorizirana cesta pred ustanovitvijo občine, to je pred 01.01.1999. 
  
 
  

 II.  PREDMET ODŠKODNINE  
  

2. člen  

  
Odškodnina se odmeri za odkup tistih zemljišč, ki so v zasebni lasti na območju Občine Sodražica, ki 
ležijo pod kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, in, ki so predvidene z letnim 
načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Sodražica.  
 
Lastniško neurejena zemljišča po tem pravilniku so zemljišča, kjer ni zaznambe javnega dobra oz. ni 
lastnik Občina Sodražica ali Republika Slovenija.   
  
V letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Sodražica se določijo tista zemljišča, ki 
ležijo pod kategoriziranimi občinskimi cestami in so lastniško neurejene, za katere je ureditev lastninske 
pravice v korist občine nujna. Obseg prenosov lastninske pravice in odmerjene odškodnine mora 
upoštevati obseg rezerviranih denarnih sredstev iz letnega načrta.    



  
     
                      III. DOLOČITEV VIŠINE ODŠKODNINE   

  
3. člen  

  
Višina odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišče, na katerem je kategorizirana občinska 
cesta, se določi z upoštevanjem povprečne (posplošene) tržne vrednosti in nadomestila, ki vključuje 
škodo za odvzem in morebitne stroške. 
 
Občina prvenstveno določi za posamezno območje urejanja lastninske pravice izhodiščno višino 
odškodnine, ki jo lahko prilagodi posameznemu primeru, a le znotraj cenovnih okvirjev, ki so določeni s 
tem pravilnikom.  
  

4. člen  

  
Izhodiščna višina odškodnine se določena glede na naslednja območja občine: 
 
I. območje: naselje Sodražica; 
II. območje: Globel, Jelovec, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Podklanec, Ravni Dol, Vinice, Zapotok, 
Zamostec in Žimarice; 
III. območje: Betonovo, Brlog – del, Janeži, Kotel, Kračali, Kržeti, Petrinci, Preska, Sinovica, Travna 
gora. 
 
Za vsako območje določen razred točk za: 
 
1. stavbna zemljišča: 

- za I. območje med 20 in 26 točk; 

- za II. območje med 16 in 22 točk; 

- za III. območje med 12 in 18 točk. 

2. kmetijska zemljišča: 
- za I. in II. območje med 1,5 in 3 točk 

- za III. območje med 1 in 2 točkama. 

3. gozd: 
- Za vsa območja med 1 in 2 točki. 

 
  

5. člen  

  
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka določi s sklepom župan. Izhodiščna vrednost točke je 1 evro/m2.  
 
Vrednost točke se letno valorizira z indeksom rasti vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji. 
 
 

     6. člen 
  
Kot namembnost zemljišča iz drugega odstavka tega člena, ki leži pod kategorizirano občinsko cesto, 
se šteje:  
  



- stavbno zemljišče za gradnjo prometne infrastrukture, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim 

aktom na dan pred določitvijo statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo 

(namembnostjo) stavbnega zemljišča;  

- kmetijsko zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo 

statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo)  kmetijskega 

zemljišča;  

- gozdno zemljišče, če je bilo zemljišče s prostorskim izvedbenim aktom na dan pred določitvijo 

statusa kategorizirane občinske ceste opredeljeno z namensko rabo (namembnostjo) gozd ali drugo 

namensko rabo.  

  
Namembnost se ugotovi s potrdilom o namenski rabi prostora skladno s predpisi o urejanju prostora in 
prostorskem načrtovanju. 
 

7. člen 
 

Za posamezni prenos lastninske pravice se odmeri odškodnina, ki temelji na izhodiščni odškodnini, 
natančneje znotraj njenih vrednosti za posamezno območje, in z upoštevanjem posebnosti kot je 
lokacija predmetnega zemljišča in morebitna oškodovanost upravičencev zaradi posega. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prejšnjega odstavka se pri lokaciji upoštevajo razlike med 
vrednostjo zemljišči na posameznem območju in druge okoliščine, pri čemer načelom velja, da za jedro 
naselja velja višja vrednost od obrobja. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se pri oškodovanosti upošteva morebitna škoda, 
ki jo je s posegom (izgradnjo ceste) utrpelo izhodiščno zemljišče v smislu funkcionalnosti in obsegom 
posega. 
 
Pri določitvi vrednosti odškodnine iz prvega odstavka se upošteva tudi pomembnost kategorizirane 
občinske ceste za upravičenca (ali se preko nje omogoča edina dostopnost). 
 
Občina lahko za prenos lastninske pravice na več zemljiščih iste ceste določi enotno vrednost 
odškodnine.  
   

 IV.  POSTOPEK ODKUPA ZEMLJIŠČ  
  

8. člen  
  
Postopek odkupa zemljišč začne Občina Sodražica, pobudo pa lahko podajo tudi upravičenci.  
  
  

9. člen  

  
Občina Sodražica pošlje upravičencem predlog pogodbe s ponujeno odškodnino, odmerjeno skladno s 
tem pravilnikom. Upravičenec lahko v roku 30 dni poda pripombe.  
    

10. člen 
  
Po poteku roka za podajo pripomb in sprejeti odločitvi o morebitnih pripombah ali po izjavi upravičenca, 
da se strinja s ponujeno odškodnino, skleneta upravičenec kot lastnik in Občina Sodražica pravni posel 



za prenos lastninske pravice na zemljišču na Občino Sodražica proti plačilu odškodnine v višini, kot jo 
določa ta pravilnik.  
 

           11. člen 
 

Upravičenec, ki se ne strinja s ponujeno vrednostjo odškodnine tudi po sprejeti odločitvi glede njegovih 
pripomb, lahko glede ponujene vrednosti odškodnine, poda ugovor na komisijo, ki je pristojna za 
odločanje o ravnanju s stvarnim premoženjem občine. 
 
Upravičenec, ki ugovarja odmeri odškodnine, mora ugovor utemeljiti in dokazati npr. z ustrezno cenitvijo 
oz. izvedenskim mnenjem. 
  

V. KONČNA DOLOČBA 
   

12. člen   

  
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS.   
   
                                                                                                                            župan 
                                  Mag. Blaž Milavec l.r.  


