1. NASLOV AKTA

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
2. UVOD
2.1 Pravni temelj

Določila Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15), 18. člen
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.32/15) ter 72. člen Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št.49/15)
2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) 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
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.
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju 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
soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa občino pozove k odpravi
ugotovljenih neskladij.
Občina Kočevje ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni
list RS, št. 52/09, 4/12), h kateremu je pridobila soglasje DRSC št. 37162-3/2009 z dne 23. 6.
2009 in soglasje DRSC št. 37162-3/2011-333(507) z dne 23. 9. 2011.
Ker je bilo po letu 2012 na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri
zagotavljanju in izvajanju javnega prometa na občinskih cestah, so bile podane pobude za
novo kategorizacijo oz. ureditev obstoječe kategorizacije cest, ali pa so bila ugotovljena
določena neskladja pri obstoječem stanju, želi občina predmetne spremembe evidentirati z
novim Odlokom.
Po sprejemu predloga novega Odloka se bo v občini Kočevje nekoliko spremenila skupna
dolžina občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela:
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Preglednica 1: Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom Odloka

2.2 Cilji in načela

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.
2.3. Javna obravnava
2.4. Ocena finančnih posledic predloga
Predlagane spremembe nimajo finančnih posledic na proračun Občine Kočevje.

3. BESEDILO ODLOKA

