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1 UVOD 

Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US 
morajo občine kot upravljavci občinskih cest voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih. Skladno s 
predpisi Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih – Uradni 
list RS, št. 49/97 in 2/04 (v nadaljevanju: Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest – Uradni list 
RS, št. 49/97 in 113/09 (v nadaljevanju: Uredba) so morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest (v nadaljevanju: Odlok). 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju s strani Direkcije RS 
za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) potrditi občinski svet občine. V skladu z določili Uredbe mora občina, ki 
želi spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije občinskih cest. 
DRSI ji k ustreznemu gradivu izda soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa občino pozove k 
odpravi ugotovljenih neskladij. 
Mestna občina Nova Gorica ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 11/00), h kateremu je pridobila soglasje DRSC št. 347-05-144/98-
03/Brank z dne 14.09.1999, in Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 10/01), h kateremu pa soglasje DRSC ni bilo pridobljeno in tako 
ni veljaven. 
Mestna občina Nova Gorica je v letih 2010 in 2011 poizkušala pridobiti pozitivno mnenje DRSI k spremembam 
kategorizacije občinskih cest, vendar z mnenji št. 37162-3/2010 z dne 01.10.2010, št. 37162-3/2011 z dne 
31.01.2011, št. 37162-3/2011 z dne 13.06.2011 in št. 37162-3/2011-390(507) z dne 10.11.2011 potrebno 
soglasje DRSI še ni bilo izdano. 
Z namenom odprave pripomb ter celostne ureditve stanja je Mestna občina Nova Gorica nato jeseni 2013 
pristopila k terenskemu snemanju celotnega omrežja občinskih cest v sodelovanju s podjetjem DFG Consulting 
d.o.o. iz Ljubljane, kar je bilo podlaga za pripravo predloga novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest in 
kolesarskih poti v sodelovanju s podjetjem Locus d.o.o. iz Domžal. 
Z novim Odlokom se odpravljajo vse pripombe DRSI, upoštevajoč merila Uredbe, ugotovitve iz terena, 
uskladitev potekov cest s sosednjimi občinami in Zavodom za gozdove Slovenije, dodatno pa se dopolnjuje 
kategorizacija občinskih cest z novimi odseki javnih poti (JP) in javnih poti za kolesarje (KJ), za katere je bilo 
ugotovljeno, da v naravi predstavljajo javno rabo oz. javni interes, imajo ustrezne tehnične elemente in so 
lastniško urejeni, pa v Odlok o kategorizaciji občinskih cest do sedaj niso bili umeščeni. 
Obrazložitve in prikazi vseh sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na zadnje postopke Mestne 
občine Nova Gorica na DRSI v letu 2011 so prikazani v nadaljevanju v poglavju št. 3. 
Po sprejemu predlaganega Odloka se bo v Mestni občini Nova Gorica spremenila skupna dolžina občinskih cest, 
kar prikazuje spodnja tabela. 
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradne objave, št. 11/00), osnutkom Odloka, kot se je v letu 2011 vodil na DRSI, in 
predlogom novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (2015): 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2000 
[m] 

ODLOK 
osnutek 2011 

[m] 

ODLOK 
predlog 2015 

[m] 

lokalne ceste - LC 152.678 130.231 95.247 

glavne ceste - LG - 2.310 7.820 

zbirne mestne in krajevne ceste - LZ 7.287 6.011 4.659 

mestne in krajevne ceste - LK 32.809 15.737 15.179 

Javne poti - JP 182.162 153.390 206.888 

javne poti za kolesarje - KJ 2.924 4.864 6.183 

SKUPAJ 377.860 312.543 335.976 

Preglednica 1:  Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom sprememb
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2 SPLOŠNI DEL 

2.1 Kratice 

LC 
lokalna cesta je namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah in je pomembna za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije 

LG 
glavna mestna cesta je kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto namenjena 
prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; na njej je lahko dovoljena 
višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju 

LZ 
zbirna mestna cesta je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz 
posameznih območij mesta na ceste enake ali višje kategorije 

LK 

mestna cesta je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu do 
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne 
gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih 
območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom 

JP 
javna pot je namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne 
izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto oz. je namenjena samo določenim 
vrstam udeležencev v prometu 

KJ javna pot za kolesarje je namenjena prometu kolesarjev v občini in med njimi 

2.2 Podatki o naročniku 

2.2.1 Naročnik 

Ime: Mestna občina Nova Gorica 

Sedež: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Župan: Matej Arčon 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Aleksandra Torbica 

Telefon: 05 / 335 01 11 

Davčna številka SI 53055730 

2.2.2 Izdelovalec 

Ime: LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. 

Sedež: Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

Direktor: Leon Kobetič 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Uroš Košir 

Telefon: 01 / 721 93 90 

Davčna številka SI 15475760 
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2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest 

2.3.1 Predpisi 

   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 in 113/09 

   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 

2.3.2 Veljavni občinski akti 

   Statut Mestne občine Nova Gorica; Uradni list RS, št. 13/12 

   Odlok o občinskih cestah; Uradne objave, št. 10/00 in Uradni list RS, št. 42/09 

   Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica; Uradne objave, št. 

11/00 in 10/01 

2.4 Namen projekta 

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in 
skladno z razvojem občine spreminja. 
Mestna občina Nova Gorica je v letih 2010 in 2011 vodila postopek pridobitve soglasja k spremembam 
kategorizacije občinskih cest na DRSI, vendar potrebno soglasje z več mnenji še ni bilo izdano. 
Z namenom odprave pripomb DRSI in celostne ureditve stanja na področju kategorizacije občinskih cest je 
Mestna občina Nova Gorica jeseni 2013 pristopila k terenskemu snemanju celotnega omrežja občinskih cest, na 
podlagi česar so se pridobili tudi poteki in 3D dolžine iz digitalne grafične baze. Naslednji korak je predstavljal 
pregled ter odpravo neskladij pri kategorizaciji občinskih cest, uskladitev z merili Uredbe in ugotovitvami iz 
terena, ureditev kategorij cest v občinskem središču, uskladitev potekov cest s sosednjimi občinami in Zavodom 
za gozdove Slovenije, kontrolo lastniških razmerij ter dokategorizacijo občinskih cest tam, kjer ceste izpolnjujejo 
pogoje in so lastniško urejene, pa so bile iz Odloka do sedaj opuščene. Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo 
občine kategorizirajo ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni promet. 
Namen predlaganega predloga Odloka je bil vzpostaviti občinsko cestno omrežje skladno z merili zakonodaje v 
takšni meri in obsegu, da bo kar najbolje služilo prebivalcem. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na stanje iz leta 2011 so razvidne iz 
nadaljevanja. 
V naravi obstaja več cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Z 
namenom dolgoročne ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju bo potrebno ceste, tako kategorizirane 
kot nekategorizirane, tudi v nadaljevanju lastniško urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v 
evidence. 
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3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

V poglavju so prikazane vse spremembe pri kategorizaciji občinskih cest, ki so se dogodile na občinskem 
cestnem omrežju glede na postopke Mestne občine Nova Gorica na DRSI v letu 2011, k čemur se pridobiva 
potrebno soglasje. 

3.1 Nova kategorizacija cest 

Kategorizirale so se nove ceste, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica ali predstavljajo javno dobro, že imajo 
urejeno soglasje za priključevanje na omrežje državnih cest, ustrezno urejene tehnične in vozno-dinamične 
elemente ter se uporabljajo za javni promet. Vse novo kategorizirane občinske ceste imajo ustrezno urejeno 
voziščno konstrukcijo, prav tako jih občina redno vzdržuje. 
 

 

JP 502371: 

Glede na uskladitev mejnega odseka z 
Občino Ajdovščina se tudi v delu 
Mestne občine Nova Gorica 
kategorizira nova javna pot, ki 
predstavlja povezavo med sosednjo 
Občino in naseljem Preserje. 

 

JP 784022: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 
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JP 784052: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 

 

JP 784082: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja povezavo naselja Spodnja 
Branica proti naselju Lisjaki v sosednji 
Občini Komen. 

 

JP 784091: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 
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JP 784102, JP 784103: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Branik. 

 

JP 784122: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 

 

JP 784123: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 
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JP 784152: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Čepovan. 

 

JP 784163, JP 784164, JP 784165,  
JP 784166, JP 784167, JP 784168: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Čepovan. 

 

JP 784232: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Dornberk. 
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JP 784242: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Dornberk. 

 

JP 784254, JP 784255: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Dornberk. 

 

JP 784262, JP 784263, JP 784264: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Dornberk. 
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JP 784283: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Tabor. 

 

JP 784302: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Zalošče. 

 

JP 784303, JP 784321, JP 784324: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Zalošče. 
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JP 784312, JP 784313, JP 784314,  
JP 784315, JP 784316, JP 784317: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Zalošče. 

 

JP 784332: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Brdo. 

 

JP 784342: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Draga. 
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JP 784352: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 784364: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 784365: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 
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JP 784392: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 784462, JP 784463, JP 784464: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Lokve. 

 

JP 784481: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 
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JP 784532, JP 784533: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Osek. 

 

JP 784543, JP 784544: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Vitovlje. 

 

JP 784545: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Vitovlje. 
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JP 784546, JP 784547: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Vitovlje. 

 

JP 784555: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Osek. 

 

JP 784556: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Osek. 
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JP 784557, JP 784558, JP 784559: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Osek. 

 

JP 784563, JP 784564, JP 784565: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naseljih Osek in Vitovlje. 

 

JP 784566: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Vitovlje. 
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JP 784602, JP 784603: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Ozeljan. 

 

JP 784604, JP 784605: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Ozeljan. 

 

JP 784622: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Šmihel. 
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JP 784632, JP 784634, JP 784635: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Ozeljan. 

 

JP 784633: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Ozeljan. 

 

JP 784683: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Ozeljan. 
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JP 784692: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784693: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784694, JP 784695, JP 784696,  
JP 784697: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 784703: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784704, JP 784705: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784722, JP 784723, JP 784724: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 



Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest I Gradivo za pridobitev soglasja DRSI 

27 I 99 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

 

JP 784725, JP 784726, JP 784727: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784732: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Prvačina. 

 

JP 784741: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 784755, JP 784756: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Ravnica. 

 

JP 784762: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Ravnica. 

 

JP 784791: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 
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JP 785091: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 

 

JP 785123: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Stara Gora. 

 

JP 785151: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785152: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Trnovo. 

 

JP 785172, JP 785173: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Preserje. 

 

JP 785321: 

Javna pot predstavlja veljavno 
kategorizirano cesto. 
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JP 785362, JP 785363, JP 785364,  
JP 785365, JP 785366: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Voglarji. 

 

JP 785374: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Trnovo. 

 

JP 785431: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja povezavo med naseljema 
Vitovlje in Šempas. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785488: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do pokopališča v 
naselju Šempas. 

 

JP 785493, JP 785494: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785502: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 
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JP 785512, JP 785513: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785522: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785543: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785552, JP 785562: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785563, JP 785564: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785565: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 
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JP 785672, JP 785673, JP 785674,  
JP 785675: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Gradišče nad Prvačino. 

 

JP 785722, JP 785723: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785743: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785744: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785745: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785753: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 
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JP 785755: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785763: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785764, JP 785765: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Grgar. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785766, JP 785767: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785771: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgar. 

 

JP 785782, JP 785783, JP 785784,  
JP 785785, JP 785786, JP 785787: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Grgarske Ravne. 
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JP 785792: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Bate. 

 

JP 785793, JP 785794, JP 785795: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Bate. 

 

JP 785822: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Dragovica. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785831: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgarske Ravne. 

 

JP 785892: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 

 

JP 785894: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Banjšice. 
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JP 785953: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Vitovlje. 

 

JP 785962: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Lokovec. 

 

JP 785963: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Lokovec. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785964: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Lokovec. 

 

JP 785965: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Čepovan. 

 

JP 786154, JP 786155: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Rožna Dolina. 



Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest I Gradivo za pridobitev soglasja DRSI 

43 I 99 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

 

JP 786196: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Rožna Dolina. 

 

JP 786227: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 786262: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v mestu 
Nova Gorica. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 786292: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v mestu 
Nova Gorica. 

 

JP 786312, JP 786313, JP 786314,  
JP 786315: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Solkan. 

 

JP 786344: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v mestu 
Nova Gorica. 
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JP 786353, JP 786354: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 786355: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v mestu 
Nova Gorica. 

 

JP 786413: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v mestu 
Nova Gorica. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 786424, JP 786425, JP 786426,  
JP 786427: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 786433: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Solkan. 

 

JP 786493: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Solkan. 
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JP 786532, JP 786533: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Solkan. 

 

JP 786584, JP 786585: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 786661: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Solkan. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 786672, JP 786673, JP 786674: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Solkan. 

 

JP 786713: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja povezavo v mestu Nova 
Gorica. 

 

JP 786722: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 
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JP 786772, JP 786773: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Solkan. 

 

JP 786774: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do športnih 
objektov v naselju Solkan. 

 

JP 786802: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Šempas. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 787002, JP 787003: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 787022: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Branik. 

 

JP 787033, JP 787034: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Lokovec. 
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JP 787041, JP 787042: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Preserje. 

 

JP 787043: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Preserje. 

 

JP 787044, JP 787045, JP 787046: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Preserje. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 787051, JP 787052, JP 787053,  
JP 787054: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 787061, JP 787062, JP 787063: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 

 

JP 787071, JP 787072: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
mestu Nova Gorica. 
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JP 787081: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 787082: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 

 

JP 787083, JP 787084: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do objektov v 
naselju Kromberk. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 787102: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgarske Ravne. 

 

JP 787103: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Grgarske Ravne. 

 

JP 787104, JP 787105, JP 787106: 

Kategorizirajo se nove javne poti, ki 
predstavljajo dostop do objektov v 
naselju Grgar. 
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JP 787172, JP 787173: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Rožna Dolina. Na podlagi 
kategorizacije ceste se bo lastništvo 
parc. št. 650/45 in 650/52, oboje k.o. 
Stara Gora, lahko preneslo iz Sklada 
kmet. zemljišč in gozdov RS na MO 
Nova Gorica. 

 

KJ 978421: 

Kategorizira se nova javna pot za 
kolesarje v mestu Nova Gorica. 

 

KJ 978422: 

Kategorizira se nova javna pot za 
kolesarje v mestu Nova Gorica. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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KJ 978423, KJ 978441: 

Javni poti za kolesarje predstavljata 
veljavno kategorizirano cesto. 

 

KJ 978442: 

Kategorizira se nova javna pot za 
kolesarje v mestu Nova Gorica. 

 

KJ 978471, KJ 978472: 

Kategorizirata se novi javni poti za 
kolesarje v mestu Nova Gorica. 
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3.2 Spremembe pri kategorizaciji cest 

Glede na pregled stanja na občinskem cestnem omrežju so se ugotovila posamezna neskladja z dejanskim 
stanjem v naravi oz. z določili veljavne zakonodaje. Z namenom ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju 
so se opažena neskladja odpravila. Posamezne veljavno kategorizirane ceste se tako nekoliko skrajšajo, 
podaljšajo, ali pa se jim popravi zaris osi ceste glede na dejansko stanje v naravi, kjer je bilo le-to potrebno, pa 
se je glede na merila Uredbe in funkcijo cest na terenu uskladila tudi kategorija ceste, oz. so se pododseki cest 
smiselno združevali. Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju so razvidne iz nadaljevanja. 

3.2.1 Sprememba kategorije ceste brez sprememb v poteku 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

V občinskem središču se uredi 
kategorizacija podkategorij lokalnih 
cest v naseljih z uvedenim uličnim 
sistemom in drugih cest skladno z 
dejanskim stanjem cest na terenu, 
funkcijo, ki jo posamezna cesta v naravi 
prevzema, ter merili 4., 8. in 9. člena 
Uredbe tako, da bo kategorizacija 
občinskih cest v nadaljevanju skladna z 
merili zakonodaje in dejanskim stanjem 
ter pomenom cest v naravi. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 785171: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 

staro stanje 

 

 

JP 785481: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 
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predlagano stanje 

 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 787031: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 787101: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 

staro stanje 

 

 

JP 787111: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 
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predlagano stanje 

 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 787121: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

62 I 99 
 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 787151: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 

staro stanje 

 

 

JP 787171: 

Skladno z merili Uredbe in stanjem v 
naravi se uredi kategorija ceste. Na 
podoben način se odpravijo tudi druga 
podobna neskladja na občinskem 
cestnem omrežju. 
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predlagano stanje 

 

3.2.2 Združevanje pododsekov 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 001021: 

Kategorizacija lokalne ceste se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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LC 163151: 

Glede na potek lokalne ceste v naravi 
se le-ta uskladi z Občino Kanal ob Soči v 
mejni odsek z enotno šifro odseka. 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 284011: 

Pododseki lokalne ceste se smiselno 
združijo v enoten odsek. Na podoben 
način se uskladijo tudi druge podobne 
situacije na občinskem cestnem 
omrežju. 
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staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 284012: 

Pododseki lokalne ceste se smiselno 
združijo v enoten odsek. Na podoben 
način se uskladijo tudi druge podobne 
situacije na občinskem cestnem 
omrežju. 

staro stanje 

 

 

LC 284013: 

Pododseki lokalne ceste se smiselno 
združijo v enoten odsek. Na podoben 
način se uskladijo tudi druge podobne 
situacije na občinskem cestnem 
omrežju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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predlagano stanje 

 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 284023: 

Kategorizacija lokalne ceste se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 



Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest I Gradivo za pridobitev soglasja DRSI 

67 I 99 LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 284031: 

Kategorizacija lokalne ceste se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 

staro stanje 

 

 

LC 284122: 

Kategorizacija lokalne ceste se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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predlagano stanje 

 

staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

LC 284231: 

Kategorizacija lokalne ceste se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 
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staro stanje 

 

predlagano stanje 

 

JP 785391, JP 785911: 

Kategorizacija javnih poti se uredi 
skladno z dejanskim potekom 
prednostne ceste v naravi in merili 
Uredbe. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 

3.2.3 Podaljšanje kategorizacije cest 

 

JP 784011: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 784141: 

Javna pot se podaljša do JP 784181. 

 

JP 784151: 

Javna pot se podaljša do JP 784181. 

 

JP 784211: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
hišam v naselju. 
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JP 784294: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
zadnji hiši v naselju. 

 

JP 784311: 

Javna pot se podaljša do LC 284211. 

 

JP 784322: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
zadnjim hišam v ulici. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 784386: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 

 

JP 784423: 

Javna pot se podaljša do razcepa k 
hišam v naselju. 

 

JP 784631: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
hišam v naselju. 
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JP 784691: 

Javna pot se podaljša do JP 784701. 

 

JP 785021: 

Javna pot se podaljša krožno mimo 
bolnice. 

 

JP 785112: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785491: 

Javna pot se podaljša do JP 785492. 

 

JP 785492: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 

 

JP 785541: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 
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JP 785542: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
hišam v naselju. 

 

JP 785561: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 

 

JP 785721: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
hišam v naselju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785821: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 

 

JP 785901: 

Javna pot se podaljša do zadnje hiše v 
naselju. 

 

JP 786143: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
zadnji hiši v ulici. 
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JP 786173: 

Javna pot se podaljša do odlagališča. 

 

JP 786581: 

Javna pot se podaljša do zadnjih hiš v 
ulici. 

 

JP 786811: 

Javna pot se podaljša do dovoza k 
zadnjim hišam v naselju. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 787201: 

Javna pot se podaljša do deponije ter 
stika z gozdno cesto. 

 

KJ 978411: 

Javna pot za kolesarje se podaljša do  
LK 286101. 

3.2.4 Krajšanje kategorizacije cest 

 

JP 784041: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 
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JP 784281: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 784362: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 784414: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hiši. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

80 I 99 
 

 

JP 784424: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 784461: 

Javna pot se skrajša v delu dvorišča. 

 

JP 784551: 

Javna pot se skrajša do dovoza k zadnji 
hiši, cesta v nadaljevanju ni prevozna. 
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JP 784663: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 784681, JP 785571: 

Javni poti se skrajšata v delu poljskih 
poti. 

 

JP 784991: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785011: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 785042, JP 785052: 

Javni poti se skrajšata do dovoza k 
hišam, cesta v vmesnem delu ne 
obstaja. 

 

JP 785051: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 
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JP 785111, JP 785113: 

Javni poti se skrajšata do dovoza k 
hišam. 

 

JP 785131: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 785181: 

Javna pot se skrajša v delu dvorišča. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785331: 

Javna pot se skrajša v delu dvorišča. 

 

JP 785341: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 785381: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam, 
cesta v nadaljevanju ne obstaja. 
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JP 785472: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 785551: 

Javna pot se skrajša v delu dvorišča. 

 

JP 785752: 

Javna pot se skrajša do dovoza k zadnji 
hiši, cesta v nadaljevanju ni prevozna. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785871: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hiši. 

 

JP 785984: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 786021: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 
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JP 786142: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 786224: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 

 

JP 786226: 

Javna pot se skrajša do dovoza k hišam. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 786721: 

Javna pot se skrajša do ograje. 

 

JP 785121: 

Javna pot se skrajša do konca zemljišča, 
ki ima zaznambo javnega dobra. V 
nadaljevanju je bila podana pobuda 
lastnikov zemljišč, da ne želijo imeti 
kategorizirane ceste. 

3.2.5 Popravek zarisa kategorizirane ceste 

 

JP 784295: 

Zaris javne poti se uredi skladno s 
potekom veljavno kategorizirane ceste 
v naravi. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 
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JP 784323: 

Zaris javne poti se uredi skladno s 
potekom veljavno kategorizirane ceste 
v naravi. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 

 

JP 784652: 

Zaris javne poti se uredi skladno s 
potekom veljavno kategorizirane ceste 
v naravi. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 

 

JP 785161: 

Zaris javne poti se uredi skladno s 
potekom veljavno kategorizirane ceste 
v naravi. Na podoben način se uskladijo 
tudi druge podobne situacije na 
občinskem cestnem omrežju. 

3.3 Umik predlogov za novo kategorizacijo cest 

V letu 2011 je bila predlagana nova kategorizacija nekaterih odsekov občinskih cest, ki potekajo po zemljiščih v 
zasebni lasti oz. predstavljajo zasebni hišni priključek in se v tem trenutku tako ne morejo kategorizirati. 
 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 784042: 

Predlog predstavlja zasebni dovoz do 
ene hiše. 

 

JP 784662: 

Predlog predstavlja zasebni dovoz do 
ene hiše. 

 

JP 784754: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 
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JP 785122: 

Predlog predstavlja zasebni dovoz do 
ene hiše. 

 

JP 785742: 

Predlog predstavlja Y krak k JP 785741. 

 

JP 785861: 

Pred kategorizacijo podaljšane občinske 
ceste je potrebno urediti lastništvo 
vseh zemljišč, po katerih predlog 
podaljšanja poteka. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 785983: 

Predlog predstavlja zasebni dovoz do 
ene hiše. 

 

JP 786031: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 

 

JP 786041: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti priključek na državno 
cesto. 
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JP 786061: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti priključek na državno 
cesto. 

 

JP 786131: 

Predlog predstavlja dostop do garaž. 

 

JP 786801: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 786821: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 

 

JP 786831: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 

 

KJ 978432: 

Pred kategorizacijo občinske ceste je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih cesta poteka. 
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KJ 978441, KJ 978442, KJ 991402: 

Pred kategorizacijo občinskih cest je 
potrebno urediti lastništvo vseh 
zemljišč, po katerih ceste potekajo. 

3.4 Ostale uskladitve kategorizacije cest 

Poteki medobčinskih cest so se po potrebi, glede na izvedene terenske meritve cest s strani podjetja DFG 
Consulting d.o.o., dodatno (topološko) uskladili s poteki cest sosednjih občin, kot je to razvidno iz priložene 
dokumentacije. 

Z Zavodom za gozdove Slovenije so se po potrebi, glede na izvedene terenske meritve cest s strani podjetja 
DFG Consulting d.o.o., dodatno (topološko) uskladile točke stikanja gozdnih in občinskih cest, kot je to 
razvidno iz priložene dokumentacije. 
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4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Priprava predloga Odloka 

Predlog novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter 
pripadajoče gradivo se je pripravilo v sodelovanju med Mestno upravo ter podjetjema DFG Consulting d.o.o. in 
Locus d.o.o., upoštevajoč prejete pripombe DRSI v letih 2010 in 2011, merila zakonodaje in dejanske ugotovitve 
iz terena. 
Vse obrazložitve pripravljenega in prikazi sprememb pri kategorizaciji občinskih cest glede na postopke v letu 
2011 so prikazani v poglavju št. 3. 
Predlagane spremembe kategorizacije občinskih cest in novi odseki cest so usklajeni s podatki terenske izmere 
cest z oktobra 2013, na podlagi česar so se kot pravilne prevzele ugotovljene 3D dolžine iz terena. 
Skladno z izvedenimi spremembami na občinskem cestnem omrežju so se uskladili tudi podatki o začetkih in 
zaključkih posamičnih odsekov, po potrebi so se uskladili tudi opisi odsekov. 
Upoštevajoč vse spremembe na občinskem cestnem omrežju se je pripravilo gradivo za obravnavo predloga 
Odloka na seji Mestnega sveta. 
Po uspešno opravljeni obravnavi se bo nadaljeval postopek pridobitve soglasja k predlogu Odloka na DRSI. 
S postopki in vsebino sprememb kategorizacije občinskih cest so podrobno seznanjeni tudi oddelki Mestne 
občine in predstavniki vseh Krajevnih skupnosti. 

4.2 I. obravnava predloga Odloka na seji Mestnega sveta 

Gradivo za obravnavo predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest na seji pristojnega Odbora in seji 
Mestnega sveta v I. obravnavi je bilo izdelano kot elaborat sprememb, kjer so bile podrobno prikazane in 
obrazložene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na zadnje postopke Mestne 
občine Nova Gorica na DRSI v letu 2011. Spremembe so bile po potrebi obrazložene tudi z dodatno 
dokumentacijo. 
Pripravljen predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica je bil 
obravnavan na 3. seji Odbora za prostor dne 03.02.2015 in na nadaljevanju 4. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Nova Gorica dne 10.02.2015 in v predlagani vsebini tudi sprejet. 

4.3 Spremembe po I. obravnavi predloga Odloka na seji Mestnega 
sveta 

V času med I. in II. obravnavo predloga spremembe Odloka se je poskušalo pridobiti potrebne dokumente za 
kategorizacijo občinskih cest, kot je bila predstavljena v I. obravnavi. Dokumentacija za kategorizacijo JP 787172 
in JP 785121 ni bila pridobljena, zato se JP 787172 razdeli na dva odseka (JP 787172 in JP 787173 – razvidno iz 
točke 3.1. Nova kategorizacija) ter JP 785121 ustrezno skrajša (razvidno iz točke 3.2.4 Krajšanje kategorizacije 
cest). Ostalih sprememb med obravnavama ni bilo.   

4.4 Priprava gradiva za pridobitev soglasja DRSI 

V sodelovanju z Mestno upravo in predstavniki KS je bil pripravljen končni predlog spremembe Odloka, kateri je 
bil poslan na DRSI z namenom pridobitve soglasja h kategorizaciji cest, kot jo določa Odlok. 
Gradivo za pridobitev soglasja DRSI je izdelano kot elaborat sprememb, kjer so podrobno prikazane in 
obrazložene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na zadnje postopke Mestne 
občine Nova Gorica na DRSI v letu 2011. Spremembe so po potrebi obrazložene tudi z dodatno dokumentacijo, 
kot so to uskladitveni obrazci in podobno. 
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Predlog spremembe Odloka predstavlja Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini 
Nova Gorica, grafični del Odloka (digitalni sloj) pa prikazuje celotno občinsko cestno omrežje Mestne občine 
Nova Gorica. 

4.5 II. obravnava predloga spremembe Odloka na seji Mestnega 
sveta 

Gradivo za II. obravnavo predloga Odloka na seji Mestnega sveta je bilo, podobno kot za I. branje, izdelano kot 
elaborat obrazložitev k Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica, 
kjer so podrobno prikazane in opisane spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na zadnje 
postopke Mestne občine Nova Gorica na DRSI, k čemer je bilo pridobljeno soglasje DRSI. Gradivo je po potrebi 
obrazloženo tudi z dodatno dokumentacijo. 
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