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1 UVOD 
Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 
46/15 in 10/18 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 – Uradni list RS, št. 49/97 in 2/04 (v nadaljevanju: Pravilnik) 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 (v nadaljevanju: Odlok). 
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 kategorizacije, ali pa 
občino pozove k odpravi ugotovljenih neskladij. 
Občina Pivka ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 81/11), h 
kateremu je pridobila soglasje DRSC št. 37162-3/2011-337(507) z dne 27.09.2011. 
Občina Pivka je nato v letu 2013 objavila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/13), h kateremu pa ni pridobila potrebnega soglasja DRSI, zato ta 
sprememba Odloka posledično tudi ni veljavna. 
Občina Pivka je nato v letu 2014 izvedla postopek spremembe kategorizacije občinskih cest, predvsem zaradi 
upoštevanja sprememb po rekonstrukciji državne ceste G1 6, odsek 0338, k čemer je pridobila tudi ustrezno 
soglasje DRSC št. 37162-3/2014-163(507) z dne 18.06.2014 in št. 37162-3/2014-175(507) z dne 20.06.2014. Te 
spremembe so v predmetni spremembi Odloka tudi ustrezno upoštevane. 
Ker je bilo po letu 2011 na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri zagotavljanju in izvajanju 
javnega prometa na občinskih cestah, ker so bila tekom terenske izmere cest v marcu in maju 2017 s strani 
podjetja DFG Consulting d.o.o. ugotovljena določena neskladja med veljavno kategorizacijo in dejanskim 
stanjem, poteki in dolžinami cest v naravi, ker so na podlagi ugotovitev iz terena po potrebi izvedene tudi 
dodatne uskladitve evidenc s sosednjimi občinami in Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), ker 
so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstoječe kategorizacije občinskih cest, ker je 
potrebno upoštevati merila Uredbe, ker je bilo potrebno odpraviti nekatera administrativna neskladja oz. 
ažurirati podatke o začetku odseka, opisu in zaključku odseka glede na stanje RPE z dne 29.08.2017, ker se je 
digitalizacija zaključkov uskladila skladno z ugotovitvami iz terena in stanjem ZKP z dne 31.07.2017 ter z 
veljavnim stanjem potekov državnih cest in križišč z njimi, želi občina predmetne spremembe evidentirati z 
novo spremembo Odloka. 
Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so prikazani 
v nadaljevanju v poglavju št. 3, pri preostalih odsekih pa gre le za tehnični popravek dolžin glede na opravljene 
terenske izmere cest v letu 2017, kar se zaradi boljše preglednosti in lažjega dela z občinsko cestno 
infrastrukturo objavlja kot čistopis Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 
Po sprejemu predloga Odloka se bo v Občini Pivka nekoliko spremenila skupna dolžina kategoriziranih občinskih 
cest, kar prikazuje spodnja tabela. 
Glede na potrditev spremembe Odloka se bodo lahko skladno s terenom uredili tudi podatki BCP, objekti pa 
vpisali v Zbirni kataster GJI, s čimer bo občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na trenutno 
ugotovljeno dejansko stanje potekov cest v naravi in lastne potrebe ter izpolnila svoje zakonsko določene 
obveznosti. 
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UVOD 

Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka 
(Uradni list RS, št. 81/11) in predlogom novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (2018): 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2011 
[m] 

ODLOK 
predlog 2018 

[m] 

RAZLIKA 
[m] 

lokalne ceste - LC 37.474 38.569 + 1.095 

zbirne krajevne ceste - LZ 1.672 1.671 - 1 

krajevne ceste - LK 2.618 2.727 + 109 

javne poti - JP 55.169 54.999 - 170 

SKUPAJ 96.933 97.966 + 1.033 

Preglednica 1:  Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom novega Odloka
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2 SPLOŠNI DEL 

2.1 Kratice 

LC 
lokalna cesta je namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali 
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na ceste enake ali 
višje kategorije 

LZ 
zbirna krajevna cesta je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz 
posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje 
kategorije 

LK 

krajevna cesta je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu do zaključenih 
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske 
cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim 
uličnim sistemom 

JP 

javna pot je namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjuje 
predpisanih meril za lokalno cesto oz. je namenjena samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, 
gonjače ipd.) 

2.2 Podatki o naročniku 

2.2.1 Naročnik 

Ime: Občina Pivka 

Sedež: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 

Župan: Robert Smrdelj 

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Natalija Vilhar 

Telefon: 05 / 72 10 100 

Davčna številka SI 57255440 

2.2.2 Izdelovalec 

Ime: LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. 

Sedež: Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

Direktor: Leon Kobetič 

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Uroš Košir 

Telefon: 01 / 721 93 90 

Davčna številka SI 15475760 
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SPLOŠNI DEL 

2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest 

2.3.1 Predpisi 
   Zakon o cestah; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 

   Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09, 

   Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih; Uradni list 
RS, št. 49/97 in 2/04. 

2.3.2 Veljavni občinski akti 
   Statut Občine Pivka; Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13, 

   Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka; Uradni list RS, št. 90/02, 19/09 in 54/10, 

   Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka; Uradni list RS, št. 81/11. 

2.4 Namen spremembe Odloka 

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in 
skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila spremembo Odloka, ker je želela evidentirati 
spremembe na občinskem cestnem omrežju, ugotovljene po letu 2011, ko je bila objavljena zadnja veljavna 
sprememba kategorizacije občinskih cest, dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu in odpraviti 
morebitna neskladja pri obstoječem stanju. 
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo občina kategorizira ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno 
dobro ter se uporabljajo za javni promet. 
Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo je občina v preteklih letih 
uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih, ali pa so 
zasebni lastniki zemljišča v želji po kategorizaciji javne ceste predali na občino, kot je to razvidno iz 
dokumentacije. Posamezne ceste, kjer je lastništvo tako urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, so se s 
predmetno spremembo Odloka dodale v evidenco kategoriziranih cest. 
Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju, predvsem glede na rezultate terenske 
izmere cest s strani podjetja DFG Consulting d.o.o. marca in maja 2017, ugotovila posamezna neskladja z 
dejanskim stanjem v naravi in določili veljavne zakonodaje, kar se sedaj dodatno usklajuje in odpravlja. 
S predlagano spremembo Odloka je tako prikazana nova kategorizacija cest, ki se uporabljajo za javni promet, 
odseki, ki ne služijo svojemu namenu, predstavljajo zasebni hišni priključek, v naravi ne obstajajo v ustreznih 
elementih za kategorizacijo občinske ceste oz. ne ustrezajo merilom zakonodaje, se iz kategorizacije ukinjajo, 
nekaterim odsekom se je popravil zaris poteka osi ceste glede na prednostni potek ceste in ugotovljeno 
dejansko stanje potekov cest v naravi, priključevanje na potek državnih cest, prevoznost ali drugo, nekateri 
odseki so se glede na to nekoliko skrajšali ali podaljšali, ali pa so se ukinili v vmesnih delih, ki v naravi niso 
ustrezno prevozni, na več odsekov, kjer je bilo le-to potrebno, pa se je nekaterim odsekom uredila tudi 
kategorija ceste tako, da je le-ta sedaj skladna z merili Uredbe. 
Z novo spremembo Odloka bodo upoštevane tudi vse veljavne medobčinske uskladitve in uskladitev z ZGS. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz 
nadaljevanja, pri preostalih odsekih pa gre le za tehnični popravek dolžin glede na opravljene terenske izmere 
cest v letu 2017, kar se zaradi boljše preglednosti in lažjega dela z občinsko cestno infrastrukturo objavlja kot 
čistopis Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 
Namen predlagane spremembe Odloka je uskladiti kategorizacijo občinskih cest glede na ugotovitve iz terena in 
vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo 
prebivalcem. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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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 tudi v nadaljevanju 
ustrezno lastniško urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v evidence. 
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3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 
V poglavju obrazložitev sprememb so prikazane vse spremembe, ki so se dogodile na občinskem cestnem 
omrežju glede na do sedaj veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Pivka. 

3.1 Nova kategorizacija cest 

Kategorizirali so se odseki novih občinskih cest, ki so v lasti občine oz. imajo zaznambo javnega dobra, in se 
uporabljajo za javni promet. Ceste so se kategorizirale kot posledica njihove izgradnje, ali pa kot posledica 
njihove obstoječe uporabe za javni promet. Vse novo kategorizirane občinske ceste imajo ustrezno urejeno 
voziščno konstrukcijo, občina jih redno vzdržuje in na njih izvaja zimsko službo. 
Nekaj zemljišč, po katerih potekajo obstoječe, nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet, 
trenutno lastniško še ni urejenih, ali pa nimajo urejenega priključevanja na državno cesto. Na določenih 
območjih tako lahko prihaja do neenakomerno urejene kategorizacije cest, ki se bo v prihodnje, skladno z 
urejanjem lastniških razmerij na zemljiščih, ki so oz. bodo namenjena za javni promet, še ustrezno dopolnjevala. 
 

 

JP 815223: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Selce. 

 

JP 815936: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja krak Y razcepa, povezavo 
mimo vodnjaka in dostop do objektov v 
naselju Juršče. 
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JP 815988: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja krak Y razcepa, povezavo in 
dostop do objektov v naselju Palčje. 

 

JP 816007: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Pivka. Predlog nove javne poti 
se priključuje na omrežje državnih cest. 

 

JP 816008: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Pivka. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 816014: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja povezavo in dostop do 
objektov v naselju Pivka. Predlog nove 
javne poti se priključuje na omrežje 
državnih cest. 

 

JP 816015: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Pivka. 

 

JP 816016: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Pivka. Predlog nove javne poti 
se priključuje na omrežje državnih cest. 
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JP 816531: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kal. 

 

JP 816533: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Kal. 
Cesta trenutno izgleda bolj kot dostop 
do 1 HŠ, a v nadaljevanju odpira gozdno 
cesto. Občina je cesto tudi asfaltirala. 
Povezava na JP 816531 zaradi strmega 
terena ni mogoča. 

 

JP 816634: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja krak Y razcepa, povezavo in 
dostop do objektov v naselju Nadanje 
selo. 
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JP 816593: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Dolnja Košana. 

 

JP 815328: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Čepno. 

 

JP 815989: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Palčje. 
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JP 815422: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
poteka do gozdne ceste. 

 

JP 816818: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Drskovče. 

 

JP 816715: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do novega objekta v 
naselju Mala Pristava. 
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JP 815416: 
Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Gradec. 

3.2 Spremembe pri kategorizaciji veljavno kategoriziranih cest 

Ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju, tudi glede na rezultate terenske izmere cest s strani 
podjetja DFG Consulting d.o.o. v letu 2017, so se ugotovila posamezna neskladja z dejanskim stanjem v naravi 
oz. z določili veljavne zakonodaje. Z namenom ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju so se 
ugotovljena neskladja odpravila, kot je to razvidno iz nadaljevanja. Posamezne veljavno kategorizirane ceste so 
se tako nekoliko skrajšale, podaljšale, ali pa se jim je uredil zaris poteka osi ceste glede na ugotovljen dejanski 
potek veljavno kategoriziranih cest v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z 
njimi, prevoznost ali drugo. Kjer je bilo le-to potrebno, pa se je odsekom uredila tudi določitev kategorije ceste 
tako, da je le-ta sedaj skladna z veljavno zakonodajo. Ceste, ki ne služijo svojemu namenu, ne ustrezajo 
merilom zakonodaje oz. v naravi ne obstajajo v ustreznih elementih za kategorizacijo občinskih cest, so se iz 
kategorizacije občinskih cest ukinile (odprava zatečenega stanja). Posamezni deli odsekov so se tudi smiselno 
združevali v enotne odseke, ali pa so se razbijali v delu neprevoznosti oz. glede na ugotovljeno dejansko stanje 
potekov cest v naravi na več odsekov. Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do 
sedaj veljavno stanje so razvidne iz nadaljevanja. 

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 

OBSTOJEČE STANJE: 

 

LK 315331: 
Krajevni cesti se uredi potek glede na 
dejanski potek ceste v naravi (povezava 
z nekdanjo JP 816033). 
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PREDLAGANO STANJE: 

 

 

LK 315202: 
Krajevni cesti se uredi kategorija ceste 
(prej: nekdanja JP 816007). 

OBSTOJEČE STANJE: 

 
 
 

JP 815312: 
Javni poti se uredi potek glede na 
dejanski potek ceste v naravi (povezava 
z nekdanjo JP 815319). 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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PREDLAGANO STANJE: 

 

OBSTOJEČE STANJE: 

 
PREDLAGANO STANJE: 

 

JP 815598, JP 815599: 
JP 815598 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
nekdanjo JP 815599), nov potek  
JP 815599 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 815598. 
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JP 815701: 
Javna pot se poveže z nekdanjo  
JP 815702 v enoten odsek. 

OBSTOJEČE STANJE: 

 
PREDLAGANO STANJE: 

 

JP 815601, JP 815602: 
JP 815601 se nekoliko podaljša mimo 
mrliških vežic po prednostnem poteku 
ceste, JP 815602 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 815601. 
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JP 815932, JP 815933: 
JP 815933 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
delom nekdanjega poteka JP 815932), 
JP 815932 se posledično na JP 815933 
zaključi. 

 

JP 815991: 
Javna pot se poveže z nekdanjo  
JP 815992 v enoten odsek. 

 

JP 815995, JP 815999: 
JP 815995 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
nekdanjo JP 815999), nov potek  
JP 815999 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 815995. 
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OBSTOJEČE STANJE: 

 
PREDLAGANO STANJE: 

 

JP 816031, JP 816032: 
JP 816031 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
nekdanjo JP 816032), nov potek  
JP 816032 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 816031, ki se 
zaključi v razcepu k zadnjim objektom v 
ulici. 

 

JP 816001: 
Javna pot se poveže z nekdanjo  
JP 816008 v enoten odsek. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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OBSTOJEČE STANJE: 

 
PREDLAGANO STANJE: 

 

JP 816514: 
Javni poti se uredi zaris poteka ceste 
glede na dejanski potek ceste v naravi. 

 

JP 816532: 
Javna pot se preštevilči (prej: nekdanja 
JP 816549). 
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OBSTOJEČE STANJE: 

 
PREDLAGANO STANJE: 

 

JP 816541, JP 816546: 
JP 816541 se uredi zaključek odseka 
glede na novo ureditev cest v naravi;  
JP 816546 se na JP 816541 posledično 
zaključi. 

 

JP 816576, JP 816577: 
JP 816576 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
nekdanjo JP 816577), nov potek  
JP 816577 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 816576. 
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JP 816581, JP 816582: 
JP 816581 se uredi potek glede na 
potek prednostne ceste (povezava z 
nekdanjo JP 816582), nov potek  
JP 816582 pa predstavlja del 
nekdanjega poteka JP 816581. 

 

JP 816633: 
Javna pot se poveže z nekdanjo  
JP 816634 v enoten odsek. Pri tem  
dovoz do HŠ 15 in HŠ 16 predstavlja 
zasebni dovoz v lasti istih lastnikov, kot 
so objekti, ki jih dovoz navezuje. 

OBSTOJEČE STANJE: 

 
 
 
 

JP 816817: 
Kategoriziran je le Y razcep, v 
nadaljevanju pa je zasebni dovoz v lasti 
istih lastnikov, kot so objekti, ki jih 
dovoz navezuje. 
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PREDLAGANO STANJE: 

 

 

JP 816871: 
Javni poti se uredi zaris priključevanja 
mimo HŠ 90 na državno cesto glede na 
dejanski potek ceste v naravi. 

 

JP 816921: 
Javna pot se poveže z nekdanjo  
JP 816922 v enoten odsek. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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LC 315041, LC 315042: 
Lokalnima cestama se uredi kategorija 
glede na merila Uredbe (prej JP 
816571), saj cesti predstavljata glavno 
povezavo skozi naselje Neverke od 
državne ceste R3 622 do lokalne ceste 
LC 315011. Posledično se preoštevilči 
javna pot 816579 v JP 816571. 

 

JP 815941, JP 815942, JP 815943, JP 
815944: 
Javna pot JP 815941 se ukine v 
vmesnem delu zaradi zasebnega 
zemljišča in nestrinjanja lastnikov s 
kategorizacijo ceste. Poleg tega se del 
JP 815941 združi z JP 815944 v enoten 
odsek JP 815943. Zaradi ukinitve 
vmesnega dela nastaneta dve novi JP; 
JP 815941 in JP 815942. 

 

JP 815212, JP 815213: 
Javna pot JP 815212 se v križišču razdeli 
na dva odseka; JP 815212 in JP 815213. 
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JP 815944, JP 815945: 
Javna pot JP 815945 se v križišču razdeli 
na dva odseka; JP 815944 in JP 815945. 

 

JP 815412, JP 815413: 
Javni poti se ne moreta podaljšati do 
podpisanega križišča z gozdno cesto GC 
050606 zaradi neurejenega lastništva. 

3.2.2 Podaljšanje kategorizacije cest 

 

JP 815441: 
Javna pot v naselju Petelinje se nekoliko 
podaljša do zaključka asfalta. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 815591, JP 815592: 
JP 815591 se nekoliko podaljša do 
dovoza k HŠ 91, JP 815592 pa se 
nekoliko podaljša do dovoza k HŠ 85. 

 

JP 815597: 
Javna pot v naselju Trnje se nekoliko 
podaljša do dovoza k HŠ 31. 

 

JP 815922: 
Javna pot v naselju Juršče se začne na 
JP 815941 in se nekoliko podaljša do 
razcepa k zadnjim objektom v ulici. 
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JP 815983: 
Javna pot v naselju Palčje se nekoliko 
podaljša do dovoza k HŠ 26a. 

 

JP 816044: 
Javna pot v naselju Pivka se nekoliko 
podaljša do zaključka asfalta. 

 

JP 816815: 
Javna pot v naselju Drskovče se 
nekoliko podaljša proti gozdni cesti. 
ZGS bo imel gozdno cesto krajšo in ne 
bo zarisana do občinske ceste, vmesni 
del bo tako nekategorizirana cesta, saj 
ne predstavlja javnega interesa. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 816822: 
Javna pot v naselju Zagorje se nekoliko 
podaljša do vogala igrišča. 

 

JP 816853: 
Javna pot v naselju Zagorje se nekoliko 
podaljša do zadnjega objekta v ulici. 

 

JP 815715: 
Javna pot v naselju Suhorje se podaljša 
do lokalne ceste, saj predstavlja krožno 
povezavo in dostop do igrišča ter 
prireditvenega prostora. 
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JP 816712: 
Javna pot v naselju Mala Pristava se 
nekoliko podaljša do konca betonskega 
zidu pri objektu s HŠ 19a. Naprej je 
poljska pot. 

3.2.3 Krajšanje kategorizacije cest 

 

JP 815219: 
Javna pot se nekoliko skrajša do dovoza 
k zadnjim objektom v ulici, povezava na 
G1 6 v naravi ne obstaja. 

 

JP 815414: 
Javna pot se nekoliko skrajša v delu 
zasebnega dvorišča. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

34 I 41 
 



Sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest I Gradivo za občinski svet 

 

 

JP 816004: 
Javna pot se nekoliko skrajša do ograje 
oz. glede na zemljiški kataster. 

 

JP 816006: 
Javna pot se zaključi z zaključkom 
asfalta. 

 

JP 816012: 
Javna pot se nekoliko skrajša do 
razcepa. 
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JP 816023: 
Javna pot se nekoliko skrajša do 
razcepa. 

 

JP 816623: 
Javna pot se zaključi z zaključkom 
asfalta. 

 

JP 816648: 
Javna pot se zaključi z zaključkom 
asfalta. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 816663: 
Javna pot se zaključi z zaključkom 
asfalta. 

 

JP 816891: 
Javna pot se nekoliko skrajša do dovoza 
k HŠ 11c, v nadaljevanju je zasebni 
dovoz do HŠ 11d. 

3.2.4 Ukinitev kategorizacije cest 

 

JP 815453, JP 815454: 
Cesti, ki v naravi predstavljata zasebni 
hišni priključek, pri čemer so lastniki 
dostopa isti, kot so lastniki objektov, se 
iz kategorizacije občinskih javnih cest 
ukineta. 
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JP 816731: 
Dostop do cerkve Sv. Mihaela ne 
predstavlja vozne ceste, zato se pot iz 
kategorizacije občinskih javnih cest 
ukine. 

3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest 

Z novo spremembo Odloka so upoštevane po letu 2011 dodatno izvedene uskladitve potekov medobčinskih 
cest s sosednjimi občinami, kjer je le-to bilo potrebno. 

Z novo spremembo Odloka so upoštevane po letu 2011 dodatno izvedene topološke uskladitve potekov 
gozdnih in občinskih cest z ZGS, kjer je le-to zaradi aktualnih ugotovitev na terenu tudi bilo potrebno. 

Skladno s spremembami na cestnem omrežju so se uskladili podatki o začetkih, zaključkih in opisih 
posameznih kategoriziranih odsekov. 

Skladno s spremembami na cestnem omrežju se je uskladilo tudi priključevanje občinskih cest na veljavno 
stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, kjer je bilo s strani podjetja DFG Consulting d.o.o. na terenu 
ugotovljeno, da je le-to drugačno, kot ga narekuje trenutno veljavni sloj priključkov na državne ceste, ali le-ta 
ni evidentiran, pa se je glede na ugotovitve iz terena pripravil sloj dejanskih priključevanj občinskih cest na 
državne ceste, kot je to razvidno iz prilog. 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Priprava predloga Odloka 

V sodelovanju z občinsko upravo in popisovalci terenskega zajema cest so bili pregledani predlogi sprememb in 
dopolnitev kategorizacije občinskih cest ter spremembe na obstoječem občinskem cestnem omrežju, kjer so 
bila ugotovljena določena (topološka) neskladja glede na dejansko stanje in poteke cest v naravi. Pregledala se 
je tudi urejenost lastniških razmerij na zemljiščih, po katerih potekajo predlogi za novo kategorizacijo ali 
podaljšanje občinskih cest. 
Predlog novega Odloka se je uskladil s podatki terenske izmere cest s strani podjetja DFG Consulting d.o.o. v 
letu 2017, na podlagi česar so se kot pravilne privzele 3D dolžine iz digitalne grafične baze. 
Ugotovljene nepravilnosti oz. neskladja z dejanskim stanjem v naravi so bila tako odpravljena. 
Skladno z izvedenimi spremembami na občinskem cestnem omrežju so se uskladili tudi podatki o začetkih in 
zaključkih odsekov, po potrebi so se ažurirali tudi opisi posameznih odsekov. 
Glede na to se je pripravil predlog novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka ter drugo 
pripadajoče gradivo. 
S predlagano spremembo Odloka je prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet, 
na katerih je občina v preteklem obdobju uredila lastništvo, odseki, ki ne služijo svojemu namenu, predstavljajo 
zasebni hišni priključek, v naravi ne obstajajo v ustreznih elementih za kategorizacijo občinske ceste oz. ne 
ustrezajo merilom zakonodaje, se iz kategorizacije občinskih javnih cest ukinjajo, posamezne ceste so se po 
potrebi ustrezno skrajšale, podaljšale, ukinile v delu neizpolnjevanja meril za kategorizacijo oz. neprevoznosti, 
ali pa ustrezno preštevilčile, kot je to v celoti razvidno iz gradiva, oz. se jim je uredila kategorija, ali pa le zaris 
poteka osi ceste glede na terenu ugotovljen glavni potek ceste, dejansko stanje potekov cest v naravi, 
priključevanje na potek državnih cest, prevoznost in drugo. 
Z novo spremembo Odloka so upoštevane tudi vse veljavne medobčinske uskladitve in uskladitev z ZGS. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz 
priloženega gradiva, pri preostalih odsekih pa gre le za tehnični popravek dolžin glede na opravljene terenske 
izmere cest v letu 2017, kar se zaradi boljše preglednosti in lažjega dela z občinsko cestno infrastrukturo 
objavlja kot čistopis Odloka o kategorizaciji občinskih cest. 
Upoštevajoč vse spremembe na občinskem cestnem omrežju se je pripravilo gradivo za nadaljevanje postopkov 
na občinski ravni in pregled ter pridobitev soglasja DRSI. 

4.2 Obravnava predloga Odloka na seji Občinskega sveta 

Gradivo za obravnavo predloga Odloka na seji Občinskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazložitev k 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka na zadnje postopke Občine Pivka na DRSI, k čemur je 
potrebno pridobiti soglasje. Gradivo je po potrebi obrazloženo tudi z dodatno dokumentacijo. 

4.3 Priprava gradiva za pridobitev soglasja DRSI 

V sodelovanju z občinsko upravo je bil pripravljen končni predlog novega Odloka, katerega pošiljamo na DRSI z 
namenom pridobitve soglasja h kategorizaciji cest, kot jo določa Odlok. 
Gradivo za pridobitev soglasja DRSI je izdelano kot elaborat sprememb, kjer so podrobno prikazane in 
obrazložene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na do sedaj veljavno stanje. 
Spremembe so po potrebi obrazložene tudi z dodatno dokumentacijo, kot so to uskladitveni obrazci in 
podobno. 
Predlog predstavlja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka, grafični del Odloka (digitalni sloj) pa 
prikazuje celotno občinsko cestno omrežje Občine Pivka. 
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Glede na potrditev Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v kataster GJI, s čimer bo 
občina uredila kategorizacijo občinskih cest glede na lastne potrebe in trenutno stanje potekov cest na terenu 
ter izpolnila svoje zakonsko določene obveznosti. 
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5 PRILOGE 

5.1 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka 

   Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka - predlog 
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