
OBČINA KANAL OB SOČI      PREDLOG – HITRI POSTOPEK 
OBČINSKI SVET 
 
Na podlagi  39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Kanal 
Ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS št. 70/07 in 
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji  ………  seji  dne…………………….. sprejel 

 
ODLOK 

o dopolnitvah ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest  
v Občini Kanal ob Soči 

 
1. člen 

(1) 4. člen ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 103/2009), se dopolni z vrstico kot jo opredeljuje spodnja tabela, ostale vrstice  v 
nadaljevanju pa  ustrezno preštevilči; 

 

Zap. 
št. 

Cesta Odsek Potek Začetek Konec Dolžina 
(m) 

Namen 
uporabe 

22. LC 163230 163231 Britof - državna 
meja 

R3 606, 
odsek 5703 

državna meja 530 vsa vozila 

 
(2) 6. člen ODLOKA o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list Republike 
Slovenije,št. 103/2009), se dopolni z vrstico kot jo opredeljuje spodnja tabela, ostale vrstice v 
nadaljevanju pa ustrezno preštevilči; 
 

Zap. 
št. 

Cesta Odsek Potek Začetek Konec Dolžina 
(m) 

Namen 
uporabe 

16. JP 663210 663211 Mišček - državna 
meja 

R3 606, 
odsek 5703 

državna meja 118 vsa vozila 

 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Številka:                        Župan          
Datum:            Andrej Maffi 
 
 
 
 
 
Obrazložitev:  Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči je bil 
obravnavan in potrjen na 16. redni seji  občinskega sveta dne 18.05.2012. (Op.: na seji občinskega 
sveta je bil predlog v 1. branju prekvalificiran v predlog 2. branje in s strani občinskih svetnikov 
potrjen.)  Pred objavo sprejetega odloka je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo 
javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97 in 113/09) potrebno pridobiti soglasje  RS, Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor, Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC). Z dopisom št. 37162-3/2012 z dne 
10.09.2012 DRSC soglasja ni izdala, ker  se predlagana odseka priključujeta na omrežje državnih cest 
in je zahtevala dopolnitev vloge z ustrezno dokumentacijo.   
 



Dne 31.12.2012 je bila na DRSC ponovno oddana vloga za izdajo soglasja za kategorizacijo dveh 
priključkov občinskih cest in sicer lokalne ceste LC 163230, odsek 163231 Britof – državna meja s 
priključkom na državno cesto R3-606, odsek 5703 Kanal-Lig-Mišček-Neblo v km 12,595 ter javne poti 
JP663210, odsek 663211 Mišček-državna meja s priključkom na državno cesto R3-606 odsek 5703 
Kanal-Lig-Mišček-Neblo v km 17,566. Vlogi je bil priložen elaborat, ki je bil izdelan na osnovi mnenja 
DRSC k predlogu kategorizacije občinskih cest v Občini Kanal ob Soči, ki ga je izdal Sektor za evidence 
o cestah, informatiko in arhiv. Na vlogo smo  pridobili soglasje DRSC (v prilogi).  
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagan Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Kanal ob Soči po hitrem postopku. 
 

         Župan 
   Andrej Maffi 

 
 
 


