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OBČINE CIRKULANE 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste – 

parc št. 263/2, 265/6  in 265/2, vse k.o. 477-Medribnik  

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) 
predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o prenosu 
nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc št. 263/2, 265/6  in 265/2, vse k.o. 477-
Medribnik. 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- predlog sklepa 
- orto-foto prikaz 
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Predlog 
 

Na podlagi 7. člena Odloka o občinskih cestah v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 9/2015) in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji  15. redni seji, dne 23. 12. 2020 sprejel 
 

S K L E P 
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 

 
1. člen 

Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc. št. 263/2, 265/6  in 265/2, vse k.o. 477-
Medribnik, se prenese med občinske ceste Občine Cirkulane. 
 

2. člen 
Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ceste, ki poteka po nepremičninah 
iz prejšnje točke tega sklepa.  
 

3. člen 
Ta sklep prične veljati takoj. 

 

Opr. št.:  007-77/2020 
Datum: 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Vlogo za prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste je obravnaval Odbor za okolje in  
prostor na svoji 12. seji dne 01.12.2020. Prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste ureja 
Odlok o občinskih cestah v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/15).  
Občinska uprava je preučila predlog za prevzem nepremičnine, po katerih poteka nekategorizirana 
cesta. Ugotovljeno je, da je prenos v javnem interesu, saj nepremičnina dejansko že predstavlja del 
cestnega omrežja. Z navedenim prevzemom bi občina uredila vprašanje dostopa do obstoječih  
stanovanjskih objektov.  
Glede na navedeno občinskemu svetu predlagam, da predloženi sklep sprejme. 

 
                                                                                                          Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 


