
 
Številka: 371-18/18 
Datum: 10. 09. 2020 
 
Statutarno pravna komisija 
Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje 

Občinski svet Občine Sodražica 
 

 
Zadeva:  Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v naseljih 
 
 

Pravna podlaga: 

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

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

 

10. točka, 6. člena Statuta Občine Sodražica (v nadaljevanju Občina) določa, da Občina upravlja, 
gradi in vzdržuje, občinske ceste, ulice in javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za 
šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 
površine ter, zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini 
in zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.  

62., 100. in 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 
in 10/18), določajo, da so za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah odgovorne 
Občine. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega 
treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca 
občinskih cest, in da v območju meje naselja, Občine vzdržujejo prometne površine, objekte in 
naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, med kar 
spadajo tudi kolesarske površine in pločniki. 

 

Namen: 

Sprejem predlaganega Sklepa o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču pločnika v 
naseljih  

 

Predlagatelj:  mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica 

Poročevalec:   Blaž Kovačič 

 

 



 

I. Uvod 
1) Razlogi za sprejem sklepa 
Občina je skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pristopila k projektu izgradnje 
pločnika v naselju Žimarice. Ob tem se je s strani sedanjih lastnikov zemljišč, ki ležijo 
ob tej cesti pojavila bojazen, da bo zaradi predhodnih težav in velikih stroškov, ki so 
jih do sedaj imeli pri pridobivanju soglasij za postavitev delovnih odrov in zapor s 
strani Direkcije za infrastrukturo, potrebno za soglasje k obnovam hiš ali drugih 
objektov, ki ležijo ob pločnikih, tudi po izgradnji pločnika in prenosu njihovih zemljišč 
na Občino, zaprositi za soglasje za obnovo teh objektov Direkcijo za infrastrukturo. 

 
2) Ocena stanja 
Zakonodaja določa, da je izdajanje soglasij za postavitev zapor in delovnih odrov na 
občinskih cestah, med kar spada tudi pločnik v naseljih, v pristojnosti občin. 
 
3) Poglavitne rešitve 
Sklep bo ugodno vplival na pridobivanje zemljišč za izgradnjo pločnika, saj bo s tem 
odstranjena bojazen, da bi morali občani, lastniki hiš ob pločnikih zaprositi za soglasje ob 
postavitvi delovnih odrov ob obnovah hiš, po izgradnji pločnika, Direkcijo za 
infrastrukturo. 
 
4) Finančne  in druge posledice 
Sklep nima finančnih posledic.  
 
5) Sodelovanje javnosti 
 
Javna obravnava ni potrebna. 
 

II. Besedilo pravilnika – v prilogi 
 

III. Obrazložitev predloga sklepa 
 
Občina je skupaj z direkcijo RS za infrastrukturo pristopila k projektu izgradnje 
pločnika v naselju Žimarice. Ob pridobivanju zemljišč za pločnik so se s strani 
lastnikov pojavila vprašanja, kako pa bo z vzdrževanjem hiš po odprodaji zemljišč , ki 
ležijo sedaj neposredno ob hišah. Izpostavljeni so bili zapletenost postopkov 
pridobivanja soglasij Direkcije za ceste in stroškovni vidik, saj ob državnih cestah 
prometno signalizacijo postavlja izključno koncesionar Direkcije za infrastrukturo, 
katerega postavitev prometne signalizacije je nekajkrat dražja kot na občinskih 
cestah.  
 
1. člen določa, da Občina, kot prihodnji lastnik lastnik zemljišč, na katerih poteka 
pločnik v naseljih, dovoljuje postavitev delovnih odrov oz. vsega, kar je potrebno za 
rekonstrukcijo ali obnovo objektov ležečih ob tem hodniku ob upoštevanju vseh 
varnostnih ukrepov in veljavnih predpisov s prometnega in gradbenega področja. 
 
2. člen določa, da bo dovoljenje za postavitev delovnih odrov Občina izdala v obliki 
soglasja na podlagi vloge vlagatelja na Občino in ob predložitvi predpisanih dovoljenj v 
skladu z veljavno zakonodajo. 



 
3. člen določa, da Občina z dovoljenjem za postavitev delovnih odrov ne prevzema 
nikakršnih odgovornosti ali finančnih bremen. Določa tudi, da Občina lahko odreče izdajo 
dovoljenja oz. prekliče že izdano, če vlagatelj ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev 
ali ne izvede prav tako predpisanih varnostnih ukrepov ali s postavitvijo odrov krši drugo 
zakonodajo. 
 
4. člen določa, da se sklep uporablja od pridobitve uporabnega dovoljenja na projektu 
Hodnika za pešce v naselju Žimarice. 

 
 
IV. PREDLOG SKLEPA 
 

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
 

Sprejme se Sklep o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču hodnika za pešce v 
naseljih 

 
 
 
 

 
 
 
Besedilo Sklepa: 

 
 
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Sodražica in 62., 100. in 101. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), je Občinski svet občine Sodražica na 
svoji 12. redni seji, dne  24. 09. 2020  sprejel naslednji 
 
 

Sklep  
o soglasju za postavitev delovnih odrov na zemljišču hodnika za pešce v naseljih 

 
 

1. člen 
 

Občina Sodražica (v nadaljevanju Občina), kot lastnik zemljišč, na katerih poteka pločnik v 
naseljih, dovoljuje postavitev delovnih odrov oz. vsega, kar je potrebno za rekonstrukcijo ali 
obnovo objektov ležečih ob tem hodniku ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in veljavnih 
predpisov s prometnega in gradbenega področja.  
 

2. člen 
 

Dovoljenje za postavitev delovnih odrov bo občina izdala v obliki soglasja na podlagi vloge 
vlagatelja na Občino in ob predložitvi predpisanih dovoljenj v skladu z veljavno zakonodajo. 



 
3. člen 

 
Občina z dovoljenjem za postavitev delovnih odrov ne prevzema nikakršnih odgovornosti ali 
finančnih bremen. 
Občina lahko odreče izdajo dovoljenja oz. prekliče že izdano, če vlagatelj ne izpolnjuje zakonsko 
predpisanih pogojev ali ne izvede prav tako predpisanih varnostnih ukrepov ali s postavitvijo 
odrov krši drugo zakonodajo. 

 
4. člen 

 
Sklep se uporablja naslednji dan od sprejema na občinskem svetu. 
 
 
 
Številka: 371-18/18        
Datum: 24. 09. 2020                
 
 
 
 
Pripravil: 
Blaž Kovačič  Župan 

mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
               
 


