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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Šifra: 00700-23/2008-3
Datum: 28. 11. 2008
Zadeva:

Dopolnjen predlog Odloka o nekategoriziranih cestah v Občini Straža obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v drugi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08
in 100/08 Odl. US),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US,
17/08 in 21/08),
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št.
75/08),
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08)

Poročevalec:

Dušan Krštinc, direktor občinske uprave

OBRAZLOŽITEV
1.)

Ocena stanja in razlogi za sprejem novega odloka

Občina Straža prehaja na svoj pravni red po ločitvi od Mestne občine Novo mesto. S tem odlokom
sprejema pravni red tudi na področju nekategoriziranih občinskih cest, ki ga Mestna občine Novo
mesto ni imela še v času skupne občine. Na nekategoriziranih cestah ni predpisan in urejen promet,
status, upravljanje, vzdrževanje in varovanje prometa, kar je vodilo za pripravo predloga Odloka o
nekategoriziranih cestah. Do sedaj sta bila uporaba in varovanje nekategoriziranih cest prepuščena
tako rekoč samemu sebi in sta se opravljala brez ustrezne zakonske podlage, kar je bil tudi poglavitni
vzrok za nezmožnost izvajanja nadzora in varovanja teh cest. Odlok je potreben za normalno
gospodarjenjem s premoženjem občine in z začetkom izvajanja inšpekcijskega nadzora. Odlok je
usklajen tudi z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US, 17/08 in
21/08) glede višine glob.
2.)

Pripombe k predlogu odloka

V času obravnave predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v Občini Straža so članice in člani
občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta podali naslednje pripombe in predloge:
G. Milan Bedenčič – pripomba glede 14. člena, kjer so zapisane prepovedi, predlaga, da se dodata še
dve točki in sicer, da je prepovedano popravilo in servisna dejavnost vozil ter prepoved parkiranja
vozil na sami cesti
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3.)

Obrazložitev vsebine odloka

a.)

Opredelitev glede pripomb:

Glede na pripombe podane v 1. obravnavi je občinska uprava pripravila dopolnjen predlog Odloka o
nekategoriziranih cestah v Občini Straža. V dopolnjenem predlogu je upoštevane pripomba g. Milana
Bedenčiča in sicer:
- 14. člen Odloka se je dopolnil z 9. točko ki določa da je prepovedano parkirati na NC ali na
njej opravljati kakršnokoli dejavnost, ki povzroča oviro na cesti,
- točke iz 14. člena navedene v nadaljevanju se preštevilčijo, tako da se točka 9 preštevilči v 10,
ostale točke pa sledijo po vrstnem redu.
b.) Obrazložitev
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Straža ima šest poglavij, ki vsebujejo in opredeljujejo
upravljanje, vzdrževanje, varovanje prometa, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe.
V prvem poglavju je opredeljen predmet predloga odloka, ki zajema natančno definicijo
nekategorizirane ceste, opredeljuje lastništvo in status teh površin, možnost ustanovitve služnosti na
njih in obstoj.
V drugem poglavju predloga odloka o nekategoriziranih cestah v Občini Straža je opredeljen
upravljavec nekategoriziranih cest, možnost prenosa upravljanja, javnost uporabe in nekatere omejitve
uporabe, ki so možne izključno na podlagi dovoljenja upravljavca, ki za to predpiše pogoje.
V tretjem poglavju je opredeljen način izvajanja vzdrževanja, subjekt, ki je odgovoren za zagotavljanje
vzdrževanja in kako se to financira. Določeno je tudi, da se nekategorizirane ceste opremljajo s
prometno signalizacijo, če je to res potrebno.
Poglavje o varovanju prometa na nekategoriziranih cestah zajema definicijo škodljivih vplivov in
varovalnega pasu. V poglavju so po alinejah navedene omejitve in prepovedi dejanj v funkciji
zagotavljanja varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah.
V kazenskih določba je opredeljena višina glob in povezanih z odlokom.
Prehodne in končne določbe zavezujejo upravljavca, da v roku dveh let po sprejemu odloka pripravi
popis nekategoriziranih cest, ki ga opremi opisno in grafično na podlagi česar se ustvari pogoje za
izboljšanje nadzora nad nekategoriziranimi cestami in preglednost omrežja le-teh. V tem poglavju je
še določen organ občine, ki izvaja nadzor nad tem, odlokom in čas začetka veljavnosti odloka.
4.)

Cilji odloka

Z Odlokom o nekategoriziranih cestah v Občini Straža se ustvarja podlago za urejanje prometa tudi na
teh površinah in podlago za odpravljanje kršitev in omejevanje nekontrolirane čezmerne uporabe teh
cest. Preprečevanje kršitev, ki izhajajo iz tega odloka in sovpadajo z omejitvami na kategoriziranih
cestah, se nanaša tudi na varovalni pas ob nekategoriziranih cestah, ki bodo morda nekoč prešle v
kategorizirane ali samo omogočajo varovanje nekaterih koridorjev za prihodnost.
5.)

Finančne posledice:

S sprejemom odloka se dodatnih obremenitev proračuna Občine Straža ne predvideva. Iz naslova
povračil za uporabo nekategoriziranih cest izven omejitev, ki izhajajo iz tega odloka, je moč
pričakovati nekatere prilive v proračun, kot tudi iz naslova morebitnih izrečenih kazni zaradi kršitev
odloka, ki se pojavljajo tudi danes, vendar jih ni moč sankcionirati. Sprejem bo povzročil izdatke v
proračunu z objavo v Uradnem listu RS, kar pa je zelo malo v primerjavi z koristmi.
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Predlog sklepa:

1.

Občinski svet Občine Straža je obravnaval in sprejel Odlok o nekategoriziranih
cestah v Občini Straža v 2. obravnavi.

Župan
Alojz Knafelj l.r.
Priloge:
-

Besedilo Dopolnjenega predloga Odloka o nekategoriziranih cestah v Občini Straža
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