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              Hitri postopek 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - Odl. US) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne _______________ sprejel 

 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest  

in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica 

1. člen 

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 88/15) se v tabeli 4. členu za zaporedno številko 28. doda besedilo, ki glasi: 
» 

28.1 284291 613 Ajševica - Loke - Pod gradom 284120 3.371 V  

». 
 
V 4. členu se v zadnji vrstici tabele črta  besedilo »95.247 m« in se  nadomesti z besedilom »98.618 
m». 

2. člen 

V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP) črta naslednje besedilo: 
» 

87. 784371 613 Ajševica - Loke - Pod gradom 284120 3.371 V  

». 
  
 V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP) spremeni  besedilo pod zaporednimi številkami 82., 83. in 84. in 
sicer tako, da se na novo glasi: 

» 

82. 784361 284291 Loke - Podrob 784351 553 V  

83. 784362 284291 Ul. Vinka Vodopivca 105 HŠ 105 184 V  

84. 784363 284291 Loke 20 HŠ 20 265 V  

». 

 
V 8. členu se v tabeli Javne poti (JP)  spremeni  besedilo pod zaporedno številko 92. in sicer tako, da 
se na novo glasi: 

» 

92. 784385 284291 Loke 16a HŠ 16a 506 V  

». 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

V 8. členu se v  zadnji vrstici tabele  Javne poti (JP) črta  besedilo »206.888 m« in se nadomesti z 
besedilom »203.518 m«. 

3. člen 

K kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe 
o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. ________________________ 
z dne __.__.2016. 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
   
   
Številka: 371-11/2013-   
Nova Gorica,    

 
                Matej Arčon      
                   ŽUPAN 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

 
Številka: 371-11/2013- 
Nova Gorica, 7. januarja 2016 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok):  
Na območju naselja Loke poteka obstoječa javna pot, JP 784371. Na cesto se neposredno oz. preko 
javnih poti navezuje celotno naselje Loke in je cesta za ta del občine velikega pomena.  
Iz navedenega razloga predlagamo prekategorizacijo ceste v lokalno cesto, LC 284291. 
 
OBSTOJEČE STANJE PREDLAGANO STANJE 

  
 
Skladno s spremembo so se popravile tudi navedbe začetkov in koncev odsekov, ki se na nov 
predlog ceste navezujejo. 
S spremembo kategorizacije ceste, bo skupna dolžina občinskih cest ostala enaka, spremenile se 
bodo zgolj dolžine med kategorijama LC in JP. 
Dolžine po kategorijah bodo s spremembo odloka sledeče: 

KATEGORIJA 
ODLOK 

2015  
[m] 

ODLOK 
- predlog 2016  

[m] 

RAZLIKA 
 

[m] 

lokalne ceste - LC 95.247 98.618 + 3.371 

glavne mestne ceste - LG 7.820 7.820 0 

zbirne mestne ceste - LZ 4.659 4.659 0 

mestne ceste - LK 15.179 15.179 0 

javne poti - JP 206.888 203.517 - 3.371 

javne poti za kolesarje - KJ 6.183 6.183 0 

SKUPAJ 335.976 335.976 0 

Skladno z 18.čl. Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS št. 49/97, 113/09 in 109/10 – 
Zcest-1) in 3. čl. predlaganega Odloka je Mestna občina Nova Gorica k predlaganemu Odloku  prejela 
dne ________ soglasje Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI)  št.___________. 
 
 



                                                                                                            

                                                                                                         

 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom Odloka: 
Glavni cilj je celostna ureditev stanja na področju kategorizacije občinskih cest. Dodatni cilj 
predlaganega Odloka je vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v 
nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem.  
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
Pravna podlaga za sprejem in ureditev področja kategorizacije občinskih cest je določena v naslednjih 
predpisih: 
- Zakon o cestah (ZCes-1 – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 In 36/14-odl.US); 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97,113/09 in 109/10-ZCest-1); 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Uradni list RS, št. 49/97 in 2/04); 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12).  
 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka: 
Usklajenost z veljavno zakonodajo, celostna ureditev stanja na področju kategorizacije občinskih cest, 
usklajenost podatkov z ugotovitvami iz terenske izmere, usklajenost podatkov s poteki cest sosednjih 
občin in gozdnih cest, ureditev veljavne kategorizacije (odprava zatečenega stanja) in dopolnitev 
kategorizacije občinskih cest z odseki, ki izpolnjujejo pogoje ter so lastniško urejeni, pa so bili iz 
Odloka do sedaj opuščeni, skladno s sprejemom Odloka ureditev Odloku podrejenih evidenc, torej 
Banke cestnih podatkov in katastra GJI. 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega Odloka: 
Upravljanje, urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest je obveznost občine, zato v tem smislu za 
občino ne bodo nastale  nove materialne obveznosti. Možno pa je, da se bo v večji ali manjši meri 
spremenil obseg potrebnih sredstev za vzdrževanje po sprejetju odloka.  
 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani Odlok: 
S sprejemom predlaganega Odloka se bo uredilo področje kategorizacije občinskih cest v Mestni 
občini Nova Gorica glede na trenutni obseg in stanje cest, ki jih je potrebno urejati in vzdrževati.  
 
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12) predlagamo Mestnemu svetu, da predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica 
obravnava in sprejme po hitrem postopku, ker gre za manjše spremembe oz. dopolnitve. 
 
Zaradi čimprejšnjega pričetka priprave projektne dokumentacije za načrtovane investicije 
predlagamo krajši vacatio legis predlaganega odloka in sicer naslednji dan po objavi. 
 
 
 
 
 
 
Pripravili:                                                                                              
Silvana Matelič                   
Vodja Službe za javno infrastrukturo 
 
Aleksandra Torbica 
Načelnica Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo 

Matej Arčon 
ŽUPAN 


