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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

 
ZADEVA: 

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem – predlog 
 

PRAVNA 
PODLAGA: 

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 
46/15) in 7. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 
 

PRIPRAVILA: Uroš Košir, Locus d.o.o., Domžale 
Metod Kropar, Delovodja V 
 

NAMEN: S sprejemom odloka dobi lokalna skupnost noveliran pravno 
veljavni splošni akt, ki ureja kategorizacijo občinskih cest 

 
 OBRAZLOŽITEV 
 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 17. redni seji, dne 2.12.2009,  
sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem, 21. 
redni seji (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09), dne 2.7.2014 
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/2014) in 4. seji, dne 15.4.2015 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2015). Po uveljavitvi odloka se je pokazala potreba po 
njegovi tretji spremembi, ki jo predlagamo v obravnavo in sprejem Občinskemu 
svetu. Razlogi za predlagane spremembe in dopolnitve so bili s sklepom o prenosu 
državnih cest med občinske ceste prenešena odsek državne ceste R3-639/1143 in 
cesta RT-922/1455 (Cerklje – Grad – sp. Postaja žičnice), vloga občanov za 
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brezplačni prenos zemljišč, ki v naravi predstavljajo cesto v Dvorjah in Sp. Brniku in 
popravek poteka ceste JP540851 in dodatna kategorizacija odseka v Adergasa. 
  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 46/15) 
- v nadaljevanju: ZCes-1 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 dolžne 
občine pripraviti Odlok o kategorizaciji občinskih cest.  
 
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 v primeru ustreznega gradiva izda soglasje k predlaganim 
spremembam ali dopolnitvam, oz. občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij. 
Soglasje DRSI za predlagane spremembe, ki so predmet tega odloka, je bilo 
pridobljeno dne 8.12.2015. 
 
Podrobneje so predlagane spremembe in dopolnitve odloka razvidne iz elaborata, ki 
je v prilogi gradiva. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji  
 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinski cest v Občini 
Cerklje na Gorenjskem, v predlaganem besedilu. 
 
 

       Občina Cerklje na Gorenjskem 
          ŽUPAN 
              FRANC ČEBULJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
1. Elaborat – Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest – izdelal Locus d.o.o., Domžale, 

marec 2015 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinski cest v Občini Cerklje na 

Gorenjskem - predlog 


