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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Občina Miren-Kostanjevica ukinja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Miren – Kostanjevica 

(Uradno glasilo časopis Oko: Uradne objave; št. 12/2002). Razlog za spremembo Odloka je 

zagotavljanje in izvajanje javnega interesa na občinskih cestah. V ta namen je prišlo do popravkov 

kategorizacije posameznih cest in nove kategorizacije občinskih cest, ki jih je predlagala občinska 

uprava. Vse poglavitne spremembe so prikazane v nadaljevanju. 

 

Bistvene spremembe, ki zadevajo občinsko cestno omrežje so: 

1) Uskladitev potekov medobčinskih cest s sosednjimi občinami; 

2) Uskladitev potekov občinskih in gozdnih cest; 

3) Uskladitev dolžin obstoječih cest s stanjem v naravi; 

4) Spremembe potekov obstoječih javnih cest in 

5) Kategorizacija novih javnih cest 

 

Obrazložitev: 

1) Občina je vsem sosednjim občinam (Občina Komen, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-

Vrtojba), s katerimi si deli medobčinske ceste, posredovala dopise za sklenitev dogovora o 

njihovem poteku, dolžini ceste v posamezni občini in mejno točko, kjer cesta preide v sosednjo 

občino. Na podlagi sklenjenega dogovora bo Občina Miren-Kostanjevica lahko izvedla vpis 

podatkov o občinskih cestah v kataster gospodarske javne infrastrukture, katerega vzdržuje 

Geodetska uprava RS. 

2) Občina je s predstavnikom Zavoda za gozdov Slovenije uskladila poteke občinskih in gozdnih cest. 

S strani občine je bil podan predlog kategorizacije dveh novih cest, kjer je potekala obstoječa 

gozdna cesta 141111 (Lokvica-Cerje). Ker cesti predstavljata dostop do pomembne turistične točke 

in predstavljata javni interes se gozdna cesta ukinja. V naravi je prihajalo do nestikanj potekov 

posameznih občinskih in gozdnih cest, kar je za posledico pomenilo neurejen status posamezne 

ceste. Ob sklenitvi dogovora prekrivanj in nestikanj občinskih cest in gozdnih cest na območju 

občine Miren-Kostanjevica ne bo več. 

3) Večjemu številu cest se je uskladil njihov potek in njihova dolžina s stanjem v naravi. Ob izvedbi 
kategorizacije, leta 2002, Občina ni imela na voljo tako kvalitetnih podlag kot jih ima danes. Iz tega 

razloga je bila tudi dolžina ceste manj natančna. Sedaj so poteki vseh občinskih cest digitalizirani 

na letalski posnetek, iz katerega je točno razviden potek posamezne ceste. 

4) Posameznim odsekom se je zaradi dejansko spremenjenega poteka ceste v naravi spremenil 

potek. V teh primerih gre za večja odstopanja od dosedanje trase. 
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5) Kategorizirane so bile nove občinske ceste. Njihova kategorizacija je posledica razvoja 

posameznega naselja oz. industrijskega območja in njegove širitve. Vse novokategorizirane ceste 

ustrezajo merilom za njihovo kategorizacijo (Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Ur. l. 

RS, št. 49/97).   

 

 

To je povzetek bistvenih sprememb občinskega Odloka. Namen teh sprememb je urediti, uskladiti in 

izboljšati delovanje občinskega cestnega omrežja, izboljšati njegovo prepustnost in uskladitev z javnim 

pomenom posamezne ceste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 
• Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica 

 

Župan Občine Miren-Kostanjevica  

Zlatko-Martin Marušič 

 


