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ZADEVA: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj 

  – druga obravnava 
 

 

1. OCENA STANJA: 

1.1. Področje kategoriziranih občinskih cest v Mestni občini Kranj ureja Odlok o kategorizaciji 

občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj na 

10. seji dne 10.12.2003, s spremembami in dopolnitvami, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 

42/2006. 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

2.1. Temeljna pravna podlaga za sprejetje Odloka je podana v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 

109/2010). 

2.2. Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997, 113/2009). 

2.3. Pravilniku o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Uradni list RS, št. 49/1997, 2/2004). 

2.4. Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011). 

2.5. Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002). 

2.6. Odloku o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/2000, 20/2006, 

70/2007). 

2.7. Statutu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007). 

 

3. NAMEN IN CILJI 

3.1. Glavni namen in cilj predlaganega Odloka je odprava napak in pomanjkljivosti pri vodenju 

podatkov o kategoriziranih občinskih cestah, na katere Mestno občino Kranj opozarja Direkcija RS za 

ceste, ter izpolnitev zakonsko določenih obveznosti. 

3.2. Med cilji in nameni predlaganega Odloka so tudi uskladitev kategorizacije občinskih cest z 

aktualnim stanjem cest na terenu, Zavodom za gozdove Slovenije in sosednjimi občinami, ter 

dopolnitev kategorizacije občinskih cest glede na lastne potrebe in zbrane predloge Krajevnih 

skupnosti. 

 

4. POSTOPEK PRIPRAVE ODLOKA 

4.1. Odlok je na podlagi ponavljajočih se dopisov Direkcije RS za ceste pripravil pristojni Urad za 

gospodarstvo in gospodarske javne službe v sodelovanju s podjetjem Axis d.o.o., Prometno 

informacijske rešitve, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, glede na veljavno zakonodajo in 

podzakonske akte. 



4.2. Tekom projekta se je veljavna kategorizacija občinskih cest v celoti pregledala. Odpravile so se 

napake in pomanjkljivosti pri kategorizaciji, vodenju šifer in kategorij odsekov ter drugih evidenc o 

kategoriziranih odsekih. Navedba začetkov in koncev se je preverila v celoti za vse kategorizirane 

odseke občinskih cest, po potrebi se je aktualiziral tudi opis poteka odsekov. 

4.3. Digitalna os kategoriziranih občinskih cest se je v celoti korigirala glede na zadnje dostopne 

barvne podlage ortofoto DOF 1:5.000 iz leta 2011 oz. 1:1.000 iz leta 2009 in 2010 oz. glede na 

kasnejše spremembe na terenu, tako da potek kategoriziranih občinskih cest sedaj v najboljši meri 

sovpada z dejansko situacijo cest na terenu. Pri zaključkih cest v prostoru se je upošteval tudi 

zemljiški kataster. 

4.4. Glede na navedeno so se prevzele digitalne dolžine cest, s čimer se bo odpravilo neskladje med 

vodenjem podatkov v Odloku, BCP in digitalnem sloju, ki se bo vpisal v Zbirni kataster GJI. 

4.5. Glede na pregled veljavnega stanja se je iz kategorizacije občinskih cest izvzelo odseke, ki v 

naravi ne obstajajo, niso prevozni, predstavljajo (kolovozno) poljsko pot, parkirišče, zasebno dvorišče, 

hišni priključek ali sicer ne izpolnjujejo državnih meril za kategorizacijo občinskih cest, kot je bilo to 

obravnavano februarja 2012 na Svetu Mestne občine Kranj v 1. obravnavi. 

4.6. Glede na pregled veljavnega stanja in zbrane predloge Krajevnih skupnosti, ki izpolnjujejo 

državna merila za kategorizacijo občinskih cest in so lastniško urejena, se je v kategorizacijo občinskih 

cest dodalo 38 novih odsekov javnih poti (JP) v skupni dolžini 6.859 m. 

4.7. Vse spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest so bile razvidne iz opomb k 

vsebinskemu delu predloga novega Odloka in spremljajočega gradiva februarja 2012 na Svetu Mestne 

občine Kranj v 1. obravnavi. 

4.8. Glede na to gradivo se je dodatno: 

- upoštevalo pripombi Statutarno pravne komisije, 

- iz kategorizacije izvzelo JP 684521 KS Bitnje v dolžini 60 m glede na posredovano Izjavo – 

Zahtevo za izvzem, tako da je v Mestni občini Kranj kategoriziranih 762 odsekov JP v skupni dolžini 

181.361 m, 

- mejna odseka JP 826761 in JP 826771 pa sta se na željo sosednje Občine preštevilčila v prosti 

šifri odsekov JP 826821 Sp. Bela-Hraše-Tatinec in JP 826871 Hraše-Čadovlje. 

Ostalih sprememb ali dopolnitev kategorizacije glede na gradivo, obravnavano februarja 2012 na 

Svetu Mestne občine Kranj v 1. obravnavi, vsebinsko ni bilo. 

4.9. Z novim Odlokom so upoštevane vse uskladitve občinskih cest z Zavodom za gozdove 

Slovenije in s sosednjimi občinami. 

4.10. Glede na to je podjetje Axis d.o.o. marca 2012 za Mestno občino Kranj nadaljevalo s 

postopkom pridobitve soglasja na Direkciji RS za ceste z vsemi za to potrebnimi prilogami in 

obrazložitvami. 

4.11. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se bo objavil v Uradnem listu RS 

glede na pridobljeno soglasje s strani Direkcije RS za ceste. Trenutno soglasje še pričakujemo, 

ocenjujemo da ga bomo pridobili do druge obravnave.   

4.12. Glede na Odlok o kategorizaciji občinskih cest je v Mestni občini Kranj kategoriziranih 34 

odsekov lokalnih cest (LC) v skupni dolžini 83.501 m, 6 odsekov glavnih mestnih cest (LG) v skupni 

dolžini 7.185 m, 27 odsekov zbirnih mestnih cest (LZ) v skupni dolžini 24.384 m, 135 odsekov 

mestnih in krajevnih cest (LK) v skupni dolžini 34.976 m, 762 odsekov javnih poti (JP) v skupni 

dolžini 181.361 m in 4 odseki javnih poti za kolesarje (KJ) v skupni dolžini 4.635 m. 

4.13. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj se je pripravil celovito, strokovno 

in v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti. 

4.14. Sklepi sej pristojnih Komisij in Mestnega sveta v 1. obravnavi so bili v celoti upoštevani. 

4.15. Predsedniki Krajevnih skupnosti so bili v pripravo predloga sprememb in dopolnitev 

kategorizacije občinskih cest v Mestni občini Kranj vseskozi aktivno vključeni. 



4.16. Z novim Odlokom se odpravljajo vse dosedanje pripombe Direkcije RS za ceste glede vodenja 

evidenc o občinskih javnih cestah v veljavnem Odloku in Banki cestnih podatkov, ki jo je kot 

vsakoletno obveznost še potrebno posredovati Direkciji RS za ceste v pregled do 15.05.2012. 

4.17. Glede na izdano soglasje Direkcije RS za ceste in potrditev predloženega Odloka na seji 

Mestnega sveta v 2. obravnavi bo podjetje Axis d.o.o. za Mestno občino Kranj ažuriralo podatke BCP 

in jih v skladu z vsakoletno obveznostjo občin posredovalo Direkciji RS za ceste v pregled, pripravil 

pa se bo tudi nov elaborat za vpis sloja cest in cestnih objektov v Zbirni kataster GJI v obliki, 

predpisani s strani Geodetske uprave RS, z obema za to potrebnima dokumentoma. 

4.18. Mestna občina Kranj bo tako odpravila pomanjkljivosti, na katere jo opozarja Direkcija RS za 

ceste, celovito uredila ter dopolnila kategorizacijo cest glede na zbrane predloge Krajevnih skupnosti 

in lastne potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. 

4.19. V nadaljevanju bo potrebno le še redno letno ažurirati Banko cestnih podatkov in jo skupaj z 

izdatki vsakokrat do 15.05. tekočega leta posredovati Direkciji RS za ceste v pregled, ob vsakih 

prihodnjih spremembah in dopolnitvah kategorizacije pa bo le-te potrebno voditi na enak način 

usklajeno: v Odloku, BCP in digitalnem sloju cest. 

 

5. OBRAZLOŽITEV ODLOKA, POGLAVITNE REŠITVE 

5.1. Predlagani Odlok uvodoma določa vsebino Odloka po posameznih kategorijah cest. 

5.2. V nadaljevanju v 4.-9. členu sledijo tabele z navedbo vseh odsekov kategoriziranih občinskih 

cest po kategorijah z vsemi pripadajočimi podatki. 

5.3. 10. člen navaja številko soglasja Direkcije RS za ceste. 

5.4. 11. člen navaja odloke, ki jih predlagani Odlok nadomesti. 

5.5. 12. člen določa pričetek veljavnosti predlaganega Odloka. 

5.6. Predlagani Odlok v celoti odpravlja dosedanje pripombe Direkcije RS za ceste v vseh povezanih 

evidencah, usklajuje razmejitev mejnih cest s sosednjimi občinami in Zavodom za gozdove Slovenije 

ter korigira in dopolnjuje kategorizacijo občinskih cest Mestne občine Kranj glede na zbrane predloge 

Krajevnih skupnosti in lastne potrebe. 

 

6. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uresničevanje predlaganega Odloka glede na do sedaj veljavno stanje ne bo zahtevalo dodatnih 

proračunskih sredstev. 

 

 

Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da sprejme naslednji 

 

S K L E P :  

Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj v 

drugi obravnavi. 

 

 

 

mag. Marko Hočevar 
NAČELNIK URADA ZA GOSPODARSTVO IN 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

  

 
Mohor BOGATAJ 

  ŽUPAN 
 

Priloga: 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj – druga obravnava 


