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1 UVOD 

Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US,  
46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F 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 pozitivnem mnenju 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 mnenje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa 
občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij. 
Občina Cerkno ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 65/18), h 
kateremu je bilo pridobljeno pozitivno mnenje DRSI št. 37162-3/2018-100(507) z dne 18. 6. 2018. 
Po letu 2018 je Občina še enkrat izvedla terensko snemanje občinskih cest in na podlagi tega je bilo predlaganih 
nekaj popravkov. Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno 
stanje so prikazani v nadaljevanju v poglavju št. 3. 
Po sprejemu predloga spremembe Odloka se bo v Občini Cerkno nekoliko spremenila skupna dolžina občinskih 
cest, kar prikazuje spodnja tabela. 
Glede na potrditev Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v kataster GJI, s čimer bo 
občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na lastne potrebe in trenutno stanje potekov cest na terenu 
ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Potrebno bo narediti tudi popravke dejanske rabe cestnih 
zemljišč. 
 
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno 
(Uradni list RS, št. 65/18) in predlogom novega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cerkno (2022): 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2018 
[m] 

ODLOK 
predlog 2022 

[m] 

RAZLIKA 
[m] 

lokalne ceste - LC 112.677 112.303 - 374 

javne poti - JP 125.680 124.801 - 879 

javne poti za kolesarje - KJ 4.018 4.018 + 0 

SKUPAJ 242.375 241.122 - 1.253 

Preglednica 1:  Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom novega Odloka 
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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 

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: Občina Cerkno 

Sedež: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

Župan: Gašper Uršič 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Janez Peternel 

Telefon: 05/ 373 46 40 

Davčna številka SI 54677696 

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: 

Brigita Avbelj 

Telefon: 01 / 721 93 90 

Davčna številka SI 15475760 

2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest 

2.3.1 Predpisi 

▪ Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 

ZPrCP-F, 
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▪ Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1, 

▪ Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih; Uradni list 

RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1. 

2.3.2 Veljavni občinski akti 

▪ Statut Občine Cerkno - UPB; Uradni list RS, št. 164/2020, 

▪ Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno; Uradni list RS, št. 94/99, 

▪ Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno; Uradni list RS, št. 65/18. 

2.4 Namen spremembe Odloka 

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in 
skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila spremembo Odloka, ker je želela evidentirati 
spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2018, ko je bil objavljen trenutno veljavni 
Odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti morebitna neskladja pri 
obstoječem stanju. 
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo občina kategorizira ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno 
dobro ter se uporabljajo za javni promet. 
Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo je občina v preteklih letih 
uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih. Posamezne 
ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s spremembo Odloka tako vključuje v 
evidenco kategoriziranih cest. 
Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim 
stanjem v naravi oz. z določili veljavne zakonodaje. 
S spremembo Odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet, 
nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko stanje v naravi, 
priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki 
so se nekoliko skrajšali ali podaljšali. 
Tekom priprave aktualnih sprememb se je pripravilo več novih mejnih zapisnikov s sosednjimi občinami. Glede 
na obseg sprememb je bilo potrebno tudi usklajevanje z Zavodom za gozdove Slovenije. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne in 
opisane v nadaljevanju. 
Namen predlagane spremembe Odloka je vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo 
tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem. 
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 obrazložitev sprememb so prikazane in opisane vse spremembe, ki so se dogodile na občinskem 
cestnem omrežju glede na do sedaj veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (Uradni list RS, 
št. 65/18). Celotna os občinskega cestnega omrežja je popravljena na podlagi podatkov, pridobljenih iz 
terenskega snemanja podjetja DFG Consulting d.o.o. za območje Občine Cerkno. 

3.1 Nova kategorizacija cest 

Kategorizirali so se odseki novih cest, ki so v lasti občine oz. predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni 
promet. Ceste se kategorizirajo kot posledica njihove izgradnje ali pa kot posledica njihove obstoječe uporabe 
za javni promet. Vse novo kategorizirane občinske ceste imajo ustrezno urejeno voziščno konstrukcijo, občina 
pa jih redno vzdržuje in na njih izvaja zimsko službo. 
 
Nekaj zemljišč, po katerih potekajo obstoječe nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet, 
trenutno lastniško še ni urejenih. Iz tega razloga na določenih območjih lahko prihaja do neenakomerno 
urejene kategorizacije cest, ki se bo v prihodnje, skladno z urejanjem lastniških razmerij na zemljiščih, ki so oz. 
bodo namenjena za javni promet, ter priključevanj na omrežje državnih cest, še lahko ustrezno dopolnjevala. 
 
 

 

JP 543314: 

Nova kategorizacija v naselju Trebenče (ODCEP 
TREBENČE - HŠ 20). Občina Cerkno je izvedla 
geodetsko izmero ceste dne 13. 1. 2022. Vsi 
lastniki so se z odmero strinjali. Vpis v zemljiško 
knjigo bo izveden v najkrajšem možnem času. 
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JP 543482: 

Nova kategorizacija (CERKLJANSKI VRH). Občina 
Cerkno je izvedla geodetsko izmero ceste dne 18. 
10. 2021. Vsi lastniki so se z odmero strinjali. Vpis 
v zemljiško knjigo bo izveden v najkrajšem 
možnem času. 

 

JP 543732: 

Nova kategorizacija v naselju Čeplez (ČEPLEZ - 
VAS). Gre za odcep z državne ceste. Občina 
Cerkno je izvedla geodetsko izmero ceste dne 17. 
11. 2021. Vsi lastniki so se z odmero strinjali. 
Pred urejanjem priključka na državno cesto se bo 
izvedel odkup parcel. 

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstoječe kategoriziranih cest 

Ob pregledu 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 
ugotovljena neskladja odpravila, kot je to razvidno iz nadaljevanja. Posamezne veljavno kategorizirane ceste so 
se tako nekoliko skrajšale ali pa se jim je uredil zaris poteka osi ceste glede na dejanski potek veljavno 
kategoriziranih cest v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, 
prevoznost ali drugo. Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno 
stanje so razvidne oz. opisane v nadaljevanju. 

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 

ZAP. 
ŠT. 

KATEGORIJA ODSEK OPIS SPREMEMBE 

1 LC 043014 
nova mejna točka, uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov 
koordinatni sistem D96 

2 LC 043061 
os urejena po dejanskem stanju, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

3 LC 043071 na odseku LC 043071 na novo določeno križišče, ne gre za dolžinsko 
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spremembo, sprememba za vpis v GJI 

4 LC 043111 popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

5 LC 043121 nova mejna točka, os urejena po dejanskem stanju  

6 LC 043201 popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

7 LC 043211 nova mejna točka, popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

8 LC 130201 nova mejna točka, os urejena po dejanskem stanju  

9 LC 130213 nova mejna točka 

10 LC 130214 nova mejna točka 

11 LC 420142 
nova mejna točka, odseku se spremeni potek po rekonstruiranem 
poteku, deloma tudi po starem poteku odseka JP 543112 do stika z LC 
043014 

12 JP 543012 
os urejena po dejanskem stanju, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

13 JP 543071 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

14 JP 543111 
dodajanje točk in popravki višin, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

15 JP 543112 
Bukovo: odseku se spremeni os po rekonstruiranem poteku in se skrajša 
do stika za odsekom LC 420142, ki ima določen nov potek 

16 JP 543141 popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

17 JP 543221 popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

18 JP 543281 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu)  

19 JP 543291 
os urejena po dejanskem stanju in skrajšana do razcepa (os je bila v 
odloku urejena po DOF-u) 

20 JP 543341 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

21 JP 543351 uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov koordinatni sistem D96 

22 JP 543371 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

23 JP 543421 uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov koordinatni sistem D96 

24 JP 543451 uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov koordinatni sistem D96 

25 JP 543471 
os urejena po dejanskem stanju in skrajšana do razcepa (os je bila v 
odloku urejena po DOF-u) 

26 JP 543481 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

27 JP 543491 popravek osi zaradi izvedene rekonstrukcije vozišča 

28 JP 543501 
os urejena po dejanskem stanju, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

29 JP 543502 os urejena po dejanskem stanju  

30 JP 543641 os urejena po dejanskem stanju  

31 JP 543661 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

32 JP 543751 premaknjeno križišče z odsekom JP 544041 

33 JP 543781 
os urejena po dejanskem stanju, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

34 JP 543831 uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov koordinatni sistem D96 

35 JP 543841 popravek v križišču; določitev nove točke z DC 

36 JP 543902 os urejena po dejanskem stanju  (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

37 JP 543931 os urejena po dejanskem stanju (v odloku je bila os urejena po ortofotu) 

38 JP 544031 os urejena po dejanskem stanju  

39 JP 544041 os urejena po dejanskem stanju  

40 JP 544231 uskladitev dolžin zaradi transformacije v nov koordinatni sistem D96 

41 JP 544341 obnovljen odsek z novim potekom, urejen po PID-u  

42 JP 630521 nova mejna točka, popravek osi zaradi nepravilne višine v križišču 
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43 JP 994121 
os urejena po dejanskem stanju, ne gre za dolžinsko spremembo, 
sprememba za vpis v GJI 

3.2.2 Ukinitve kategorizacije cest 

 

JP 543682: 

Javna pot (REKA - NA LOGU) se v celoti ukine, saj 
odsek ne predstavlja javne ceste. Gre v celoti za 
zasebno pot. Služnosti poti so urejene. Predlog za 
ukinitev je podal lastnik parcele št. 439/1, k. o. 
Reka – Ravne. 

 

JP 543911: 

Javna pot (RAČE - ČUK) se v celoti ukine, saj 
odsek ne predstavlja javne ceste. Gre v celoti za 
zasebno pot in dostop le do ene hišne številke. 
Predlog za ukinitev je podala odvetnica stranke. 

3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest 

Pri pripravi Odloka so se privzele 3D dolžine iz terenskega snemanja. 

Skladno s spremembami na cestnem omrežju se je uskladilo tudi priključevanje občinskih cest na veljavno 
stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, kjer je bilo glede na letalske posnetke ugotovljeno, da je le-to 
drugačno, kot ga narekuje trenutno veljavni sloj priključkov na državne ceste, ali le-ta ni evidentiran, pa se je 
glede na ugotovitve iz terena pripravil dodatni sloj dejanskih priključevanj občinskih cest na državne ceste. 

V zgoraj navedeni preglednici je navedenih nekaj sprememb, ki niso spremembe za odlok, saj ne gre za 
dolžinske spremembe, je pa sprememba zaradi popravka osi občinskih cest potrebna za vpis v GJI (gre za 
odseke LC 043061, LC 043071, JP 543012, JP 543111, JP 543501, JP 543781 in JP 994121). 
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4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Priprava gradiva za pridobitev pozitivnega mnenja DRSI 

V sodelovanju z občinsko upravo je bil pripravljen končni predlog spremembe Odloka, katerega se je dne 4. 3. 
2022 poslalo na DRSI z namenom pridobitve pozitivnega mnenja h kategorizaciji cest, kot jo določa Odlok. 

Gradivo za pridobitev mnenja DRSI je bilo izdelano kot elaborat sprememb, kjer so bile obrazložene vse 
spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na do sedaj veljavno stanje. Spremembe so bile 
po potrebi obrazložene tudi z dodatno dokumentacijo, kot so to uskladitveni obrazci in podobno. 

Predlog spremembe Odloka je predstavljal Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cerkno, grafični del Odloka (digitalni sloj) pa je prikazoval celotno občinsko cestno 
omrežje Občine Cerkno. 

Glede na potrditev novega Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v Zbirni kataster GJI, 
s čimer bo občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na trenutno stanje potekov cest v naravi in lastne 
potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. Občina mora naknadno izvesti popravke dejanske 
rabe cestnih zemljišč. 

4.2 Obravnava predloga Odloka na seji Občinskega sveta 

Gradivo za obravnavo predloga Odloka na seji Občinskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazložitev k 
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno na zadnje 
postopke Občine Cerkno na DRSI, k čemur je potrebno pridobiti pozitivno mnenje. 
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5 PRILOGE 

5.1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cerkno 

▪   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno 


