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PRILOGE:
1. Obrazložitev,
2. Usklajeno besedilo predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini Novo
mesto za II. obravnavo.

Številka:

007-12/2007/5 (1803)

Datum:

12. 9. 2007

ZADEVA:
Obrazložitev k predlogu Odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni
ob ini Novo mesto – II. obravnava
1.) UVOD
Ob inski svet Mestne ob ina Novo mesto je na 7. seji dne 12.7.2007 sprejel predlog Odloka
o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini Novo mesto v prvi obravnavi in podal pripombe
nanj.
2.) PRIPOMBE IN PREDLOGI K ODLOKU
Na pristojnih delovnih telesih ob inskega sveta (odbori) na predlog odloka ni bilo podanih
pripomb. Pripombe in predloge k predlogu Odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini
Novo mesto so v razpravi podali:
Anton Škerlj (potrebno je raz istiti pojem nekategorizirane ceste, saj je le ta v 1. in 2. lenu
v nasprotju: v prvem lenu piše, da so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti
MO NM, v drugem lenu pa piše, da je nekategorizirana cesta vsaka prometna površina, ki ni
kategorizirana kot javna cesta, in ki jo v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa dolo i
lastnik, ceste v zasebni lasti ipd.; vprašanje: je to javna ali privatna cesta; uporaba
nekategoriziranih cest je v odloku javna; nejasni pojmi v odloku; predlog, da se odlok vrne v
obdelavo in dodelavo ob inski upravi),
Tomaž Levi ar (veliko lastniško neurejenih cest; ob ina mora postopoma problem reševati;
ob ina torej ni lastnik zemljiš po katerih ceste potekajo in vprašanje ali ob ina tem lastnikom
pla uje služnost; vprašanje: ali je za ta odlok obvezna med prvo in drugo obravnavo javna
razprava, e ni, predlog, da se opravi, da se s tem preveri odnos javnosti),
Alojzij Muhi , župan mestne ob ine Novo mesto, je podal obrazložitev in dodatno pojasnil
razloge za sprejem odloka (obstajajo dolo ene ceste na privatnih zemljiš ih in e se jih ne bo
kategoriziralo kot javne ceste, lahko lastnik po katerem zemljiš u te e ta cesta prepre i
normalno odvijanje prometa; na podeželju se to dogaja zelo pogosto; ljudje so dajali svoja
zasebna zemljiš a za ureditev ceste, ampak postopek za razlastitev, odkup ali prepis
zemljiš a ni nikoli stekel; odlok ponuja nekaj rešitev, da bi prepre ili prepoved prometa s
strani zasebnikov preko katerih zemljiš te ceste potekajo; pobuda za kategorizacijo je prišla
od ob anov; postopno reševanje situacije; vse pomanjkljivosti v odloku naj se odpravijo),
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dr. Boris Dular (vprašanje: ali je to kar se dela zakonito; javni interes je lahko nad zasebnim
a hkrati je zasebna lastnina nedotakljiva; e se ugotovi, da interes obstaja, potem so
inštrumenti, da se zadeva razreši, da pa se samo naredi odlok in se nekomu prepove ali
dolo i pa ni v redu; s tem dejanjem se bo morda povzro ilo še ve težav kot jih imamo
danes; naj se preveri v dveh obravnavah),
Darinka Smrke (vprašanje: e gre za ureditev cest, ki 80 % potekajo po zemljiš ih, ki so še
vedno v zasebni lasti, e ob ina dolo i, da so to javne ceste, pomeni da bodo lastniki
uveljavljali odškodnine in v tem primeru je ocena finan nih posledic v obrazložitvi odloka
povem napa na; do druge obravnave naj se še enkrat ocenijo finan ne posledice),
Cirila Surina Zajc (vprašanje: ali to pomeni, da bo s tem odlokom na eni strani osnovni
lastnik zemljiš a za cesto nekaj zgubil in na drugi strani privatnik, ki to cesto uporablja pa
pridobil; ali se lahko odlok popravi tako, da se iz odloka rta zasebnost in se ve, da gre samo
za javne ceste),
Ana Bilbija (podpora predlogu odloka; zaš ita je potrebna, tudi e je kakšna zadeva v
nasprotju s posamezno dolo bo v nekem zakonu; k reševanju problema je potrebno
pristopiti, vendar takrat imeti tudi nekaj denarja za reševanje premoženjskih zadev).
3.) OBRAZLOŽITVE K PREDLOGOM in PRIPOMBAM
K predlogu/pripombi g. Škerlj Antona:
V predlogu za II. obravnavo Odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini Novo mesto
se spremeni 2. len tako, da se glasi:
»Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z
zakonom, ki ureja javne ceste, kot javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ,
lokalna krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na na in ali pod
pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa dolo i lastnik ali od njega
pooblaš eni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter
zemljiš , funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališ a in
podobno).«
K predlogu/pripombi g. Levi ar Tomaža:
Neurejena lastniška razmerja se prioritetno rešujejo na kategoriziranih cestah, kar je stalna
teko a naloga pristojnih organov ob inski upravi in se opravlja v obsegu, ki je dolo en z
zmožnostmi prora una Mestne ob ine Novo mesto za ta namen.
K predlogu/pripombi ga. Smrke Darinke, g. Dular Borisa in ga. Surina Zajc Cirile:
Odlok o nekategoriziranih cestah obravnava zgolj ceste, poti, ki so v lasti MONM in niso
kategorizirane. Vprašanja in razmišljanja o nerešenih lastniških razmerjih na ob inskih
kategoriziranih cestah in poteh se ne nanašajo na vsebino tega Odloka in se rešuje v
skladu s prora unskimi zmožnostmi, kot navedeno v odgovoru g. Levi ar Tomažu. V primeru
sprejema predmetnega Odloka ne gre za urejanje nekategoriziranih cest oziroma poti, ki
potekajo po zemljiš ih v zasebni lasti, temve za ureditev razmer na javnih nekategoriziranih
cestah, ki potekajo po zemljiš ih v lasti Mestne ob ine Novo mesto oz. so javno dobro.
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Statut Mestne ob ine Novo mesto v 10. to ki 7. lena opredeljuje nalogo ob ine, da
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), dolo ene s statutom in
zakoni, zlasti pa da:
Upravlja, gradi in vzdržuje:
lokalne javne ceste in druge javne poti,
površine za pešce in kolesarje,
igriš a za šport in rekreacijo ter otroška igriš a,
javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
ureja promet v ob ini.
Odlok o nekategoriziranih cestah bo podlaga za upravljanje z nekategoriziranimi prometnimi
površinami.
K predlogu/pripombi ga. Bilbija Ane:
Zagotovitev prora unskih sredstev za urejanje lastniških razmerij na nekategoriziranih cestah
ni potrebna, saj so poteki javnih nekategoriziranih poti v katastrskih na rtih jasno dolo eni. V
naravi se sicer pojavljajo odstopanja poteka poti zaradi mnogoterih dejavnikov, ki so skozi
as uporabe prispevali k deviaciji smeri poti, kot jo dolo a katastrsko stanje. Mestna ob ina
Novo mesto prioritetno namenja sredstva za ureditev lastništva na kategoriziranih javnih
cestah.
Odlok o nekategoriziranih bo kot podlaga služil predvsem za ureditev razmer na
nekategoriziranih cestah in poteh v Mestni ob ini Novo mesto v smislu urejanja prometa,
omejevanja nekontrolirane ezmerne uporabe teh cest in poti, ter tako prepre evanje
nezakonitih posegov v naravno okolje. Celovito gledano bo preko organov nadzora možno te
ceste in poti bolje zavarovati.
V zvezi z nekategoriziranimi in kategoriziranimi cestami, ki so v privatni lasti, opredeljuje
Odlok o ob inskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99) v 9. lenu možnosti prenosa
nekategoriziranih cest med ob inske ceste:
»Za nekategorizirano cesto po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega
pooblaš eni upravljavec te ceste predlaga ob ini njen prenos med ob inske ceste.
Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob inske ceste, e je bila v uporabi za javni
promet najmanj zadnjih deset let, e se njen prenos opravi brezpla no in e je vpisana v
zemljiško knjigo.
Dolo ba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med ob inske ceste, ki ga
dolo ajo predpisi o gozdovih.
O prenosu nekategoriziranih cest med ob inske ceste odlo i Ob inski svet mestne ob ine
Novo mesto na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku 5. lena tega
odloka.«

4

4.) PREDLOG ZA ODLO ANJE
Ob inskemu svetu Mestne ob ine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi
usklajenega besedila predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni ob ini
Novo mesto na seji ob inskega sveta, sprejme Odlok o nekategoriziranih cestah v
Mestni ob ini Novo mesto v II. obravnavi.

Pripravil:
Jure DUH
VIŠJI SVETOVALEC

Mag. Sašo MURTI
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

Mag. Jože KOBE
VODJA ODDELKA

5

Na podlagi 7. in 16. lena statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06,
uradno pre iš eno besedilo, Statut MO NM-UPB-1) Ob inski svet Mestne ob ine Novo
mesto na __. seji sprejel
ODLOK o nekategoriziranih cestah
v Mestni ob ini Novo mesto

1.) SPLOŠNE DOLO BE
1.

len

S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti Mestne ob ine
Novo mesto (v nadaljevanju ob ine), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2.

len

Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom,
ki ureja javne ceste, kot javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna
krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na na in ali pod pogoji, ki jih
v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa dolo i lastnik ali od njega pooblaš eni
upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljiš ,
funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališ a in podobno).
3.

len

Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro
v lasti ob ine ali je v lasti ob ine in ima status ceste ali poti.
4.

len

Nekategorizirana cesta preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5.

len

Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav,
vendar v obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le teh.

2.) UPRAVLJANJE
6.

len

Upravljavec nekategoriziranih cest je ob ina.
7.

len

Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa v celoti ali
delno pooblasti pristojno krajevno skupnost ali drugo pravno osebo.
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8.

len

(1) Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna.
(2) Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
• meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
• omejitve, ki izhajajo iz obstoje e prometne signalizacije,
• zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.
9.

len

(1) Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za
ezmerno uporabo in je mogo a le z dovoljenjem upravljavca. Pisno dovoljenje se izda na
podlagi prošnje.
(2) Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih
voznih razmer.

3.) VZDRŽEVANJE
10. len
Sredstva za teko e in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec
v okviru svojega prora una in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja
nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom.
11. len
(1) Teko e vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje voziš a, zavarovanje
pobo ij, usekov, nasipov, odprava poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih nesre ali povzro enih s strani uporabnikov cest, v okviru razpoložljivih
sredstev upravljavca.
(2) Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.
12. len
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno
opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na
nekategoriziranih cestah.

4.) VAROVANJE PROMETA NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH
13. len
(1) V funkciji prepre evanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na
nekategorizirano cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba
prostora omejena.
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(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov
in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane ob inske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega ob inskega upravnega organa za ceste.
(3) Pristojen ob inski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, e s
predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane
ob inske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj
javne infrastrukture.
(4) Varovalni pas na nekategoriziranih ob inskih cestah znaša 3 m na vsako stran zunanjega
roba cestnega sveta.
(5) Dolo be tega lena se ne uporabljajo za obmo ja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti
Mestne ob ina Novo mesto.
14. len
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju:
NC) je prepovedano:
1) odvajati na NC vodo, odplake ali druge teko ine,
2) puš ati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3) ovirati odtekanje vode iz NC,
4) puš ati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob
NC napajališ e za živali,
5) voditi po NC konje ali druge živali, ki so tako podkovane da lahko NC poškodujejo,
6) namerno zažigati ob NC strniš a, odpadne ali druge gorljive snovi,
7) z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali druga e onesnažiti NC,
8) voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen e sta
parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
9) postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoko nasadne poljš ine,
nameš ati les, opeko ali drug material ali predmete, e se s tem poslabša ali
onemogo a preglednost in prevoznost NC ali druga e ovira ali ogroža promet ali e
se s tem kakorkoli poškoduje NC,
10) orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
11) obra ati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo, tako, da s
tem ovira ali druga e ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
12) nameš ati in uporabljati na NC ali ob njej lu i in druge svetlobne naprave, ki bi lahko
ovirale ali ogrožale promet,
13) zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
14) vla iti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in drugo
kmetijsko mehanizacijo ter druge dele tovora,
15) spuš ati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
16) uporabljati za dostop na NC kraj izven obmo ja obstoje ih priklju kov nanjo,
17) puš ati na NC ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek
material ali kako druga e onesnaževati NC.

5.) KAZENSKE DOLO BE
15. len
(1) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši dolo ila 8., 9., 13. in 14.
lena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega lena posameznik
oziroma odgovorna oseba pravne osebe.
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6.) PREHODNE IN KON NE DOLO BE
16. len
(1) Upravljavec nekategoriziranih cest dolo i in izvede opisne in grafi ne evidence
nekategoriziranih cest za svoje potrebe.
(2) V roku dveh let po uveljavitvi tega odloka upravljavec pripravi popis nekategoriziranih cest
z opisno in grafi no evidenco.
17. len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat ob ine.
18. len
Ta odlok za ne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 007-12/2007-1803
Datum: 10.9.2007

Alojzij MUHI
ŽUPAN
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