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Zadeva: Mnenje k predlogu kategorizacije občinskih cest v občini Žirovnica 

Vloga z dne 4. 03. 2020 in dopolnitev z dne 2.4.2020 

Vlogo glede spremembe kategorizacije občinskih cest v občini Žirovnica, z dne 4. 03. 2020, smo v 

skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97, 113/09) pregledali. 

Na predlagane spremembe izdajamo POZITIVNO MNENJE in pojasnjujemo sledeče: 

Mnenje na predlog spremembe kategorizacije občinskih cest 

1. Glede popravkov geometrije obstoječe kategorizacije cest nimamo pripomb. 

2. Glede podaljšanja odseka JP 650013, JP 650015, JP 650021, JP 650024, JP 650028, JP 650054, 

JP 650055, JP 650059, JP 650078, JP 650079, JP 650083, JP 650086, JP 650087, JP 650094, 

JP 650105, JP 650115, JP 650123, JP 650127, JP 650131, JP 650133, JP 65034, JP 650136, JP 

650151, JP 650162 ter JP 650183 nimamo pripomb. 

3. Glede krajšanja odsekov JP 650016, JP 650042, JP 650071, JP 650089, JP 650126, JP 650142, 

JP 650174, JP 650177, JP 650184, JP 650185 ter JP 650187 nimamo pripomb. 

4. Glede nove kategorizacije JP 650031 nimamo pripomb. 

5. Glede spremembe poteka odsekov JP 650062, JP 650063, JP 650161, JP 650163, JP 650173 ter 

JP 650175 nimamo pripomb. 

  



2 

 

Mnenje na obstoječo kategorizacijo 

Ustavno sodišče RS je večkrat obravnavalo Odloke o kategorizaciji občinskih cest, ki so posegali v 

zasebno lastnino. Primer več podobnih odločb je v Uradnem listu RS, št. 60/11, zato vam v nadaljevanju 

pojasnjujemo: 

Glede kategorizacije obstoječih cest ugotavljamo, da izpolnjujejo merila za kategorizacijo javnih cest, 

vas pa pozivamo, da preverite lastništvo zemljišč, po katerih ceste potekajo. Če kategorizirane ceste 

potekajo po zasebnih zemljiščih, bi morala Občina skladno s 126. členom ZCes-1 pridobiti lastništvo na 

vseh obstoječih kategoriziranih cestah, v nasprotnem primeru je kategorizacija občinskih cest neskladna 

z določbami ZCes-1. 

Zavedamo se, da je ureditev lastniških razmerij vseh kategoriziranih cest dolgotrajen proces (tako s 

finančnega kot izvedbenega vidika), zato pri obstoječi kategorizaciji cest tega ni mogoče izvesti takoj. 

Predlagamo vam, da pripravite elaborat stanja občinskih cest, ki bo vseboval ugotovite, katere ceste so 

lastniško še neurejene, ter da si pripravite terminski plan urejanja lastniških razmerij na vseh neurejenih 

kategoriziranih cestah ali delih cest. S tem se bodo na območju Občine pričele aktivnosti, ki bodo v 

prihodnjih letih vodile k ureditvi lastniških razmerij na občinskem cestnem omrežju, s tem pa bodo 

izpolnjena tudi določila ZCes-1, ki v 39. členu določa, da so občinske ceste v lasti občin. 

S sprejetjem Odloka o kategorizaciji občinskih cest bodo dolžine cest po kategorijah naslednje: 

    

Kategorija 
Dolžina odsekov po 

arhivskem BCP 
[m] 

Dolžina odsekov po 
veljavnem Odloku 

(2013, 2014, 2015, 2017, 
2019) 

[m] 

Dolžina odsekov po 
predlaganem Odloku 

(2020) 
[m] 

LC 8.077 8.077 8.073 

JP 31.655 32.337 32.541 

SKUPAJ 39.732 40.414 40.614 

Obveznosti občine po sprejemu odloka 

Po sprejemu odloka na občinskem svetu nam posredujte digitalno kopijo odloka, objavljenega v 

uradnem glasilu. Dodatno skladno z novo kategorizacijo posredujte usklajeno banko cestnih podatkov 

in pričnite s postopkom spremembe občinskega cestnega omrežja v Zbirnem katastru GJI na GURS. 

Neodvisno od izdanega mnenja, lahko vsebinsko in tehnično pravilnost podatkov banke cestnih 

podatkov, odloka o kategorizaciji občinskih cest, ali vpisa osi cest v ZK GJI kadarkoli preverimo in vas 

o ugotovljenih neskladjih obvestimo. 

 
S spoštovanjem, 
 
 
 

Pripravil:   

Tone Švigelj, univ.dipl.org.  Monika Pintar Mesarič, univ.dipl.ekon. 
sekretar  v.d. direktorice 

 
 
 
V vednost: 

- Axis d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (po elektronski pošti) 
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