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Številka: 371-69/2013-09 
Datum:  19.1.2016 
 
 
 
 

Zadeva: Spremembe na občinskem cestnem omrežju; Predlogi sprememb 
zaradi nove obvoznice, predlogi krajevnih skupnosti za kategorizacijo 
novih cest in ureditev kategorizacije na obstoječih cestah 

 
 
 
 
Trenutno je v veljavi Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas – Poljane 
(Ur. l. RS št.: 49/2009), ki je stopil v veljavo leta 2009 in je upošteval spremembe odloka iz leta 2005. 
V letu 2013 so bili ponovno zbrani predlogi, dopolnitve in ostale spremembe kategorizacije občinskih 
cest. 
 
Krajevne skupnosti so zbrale vse predloge in spremembe kategorizacije občinskih cest na svojem 
območju. 
 
Zbrani predlogi so bili obravnavani na Občini Gorenja vas – Poljane.. Tisti predlogi, ki so ustrezali 
kriterijem Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS št.: 49/1997) in Navodilom za 
kategorizacijo občinskih cest so bili posredovani na Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v predhodni 
pregled. 
 
Po prvi potrditvi DRSI je bil predlog Odloka o kategorizaciji obravnavan in potrjen s strani občinskega 
sveta, in sicer na 6. redni seji občinskega sveta 18. 6. 2015. Sledila je enomesečna javna obravnava, v 
okviru katere smo prejeli pripombo s strani KS Sovodenj, ki smo jo pri pripravi končnega besedila odloka 
upoštevali.  
 
Dne 30.10.2015 je Občina Gorenja vas – Poljane prejela dopis (št.: 37162-3/2015-213(507)) s strani 
DRSI, v katerem je bil dan poziv, da se v predlagane spremembe kategorizacije občinskih cest vključi 
še spremembe zaradi izgradnje objekta Obvoznica Gorenja vas. 
 
Skupen nabor sprememb, ki jih prinaša novelacija odloka o kategorizaciji občinskih cest, je torej 
naslednji:  
 
Kategorizacija občinskih cest zaradi izgradnje obvoznice Gorenja vas: 
 

1. Prenos državne ceste na občinske ceste: 
- Krožišče – Brodar 

2. Sprememba poteka občinske ceste zaradi izgradnje obvoznice: 
- Gasilska ulica, 
- odcep trg Ivana Regna 

3. Nova kategorizacija: 
- Odcep Mercator, 
- Odcep Sokolski dom. 
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Seznam predlogov kategorizacije: 
 
KS Gorenja vas: 

1. Nova kategorizacija: 
- Vršajn - Oblak, 
- Laze - Verčič, 
- Leskovica - Ograde, 
- Dolenja Dobrava – Gorenja Dobrava, 
- Banič - Tičnik 
- Lajše - Jenko 

2. Sprememba kategorizacije: 
- izbris celotne ceste JP601431 Potočnik - Mravlja. 

 
KS Javorje: 

1. Nova kategorizacija: 
- Javorje – Polešica, 
- Murave – črpališče, 
- Zakobiljek - Dolenčice. 

 
KS Poljane: 

1. Nova kategorizacija: 
- Odcep Krek, 
- Odcep Šubic, 
- Odcep Frlež. 

2. Sprememba kategorizacije: 
- izbris 1.771 m odseka JP601171 Krajci – Delnice – Predole, 
- izbris 1.521 m odseka JP600951 Dolenje Brdo – Sv. Križ. 

 
KS Sovodenj: 

1. Nova kategorizacija: 
- Odcep More. 

Predlog lastnika zemljišča: 
2. Sprememba kategorizacije: 

- izbris ceste JP600022 Odcep Dolinar. 
 
KS Lučine: 

1. Nova kategorizacija: 
- Odcep Činku, 
 - Prelesje - Toplak 
- Studenca – Prelesje, cesta zaprta za promet z odločbo inšpektorja. 

2. Sprememba kategorizacije: 
- sprememba dela trase ceste JP996711 Debenc – Goli vrh. 
 

 
KS Trebija: 
Ni predlogov. 
 
 
Pripravil: 

- Boštjan Kočar 


