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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
ODLOK O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA –
obrazložitev pripomb iz 30. redne seje občinskega sveta

Občinski svet je na svoji 30 seji sprejel sklep, da se bodo zbirale pripombe in popravki na
predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest do 31.03.2010. do tega roka ni prispela na
občinsko upravo nobena pripomba. Na podlagi pripomb podanih na 30. seji občinskega
sveta so bile upoštevane naslednje spremembo pod zaporedno številko:
2.4 - potek ceste (Križišče – Žonkovo), - sprememba črke o v k,
16.2 - potek ceste (Križišče - Za Vrtami – do R3-614). – sprememba besede »Bencinska
črpalka« v »do R3-614«).
Za vsako večjo spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest mora odobriti DRSC, kar bi
še zavleklo sprejemanje tega odloga. Za posamezne spremembe je smiselno izpeljat
posamično.
Glede predloga, da se poljska pot med Orehovljami in Biljam prekategorizira v lokalno cesto
predlagamo, predloga nismo upoštevali v predlogu odloka.
Namreč za spremembo poljske poti v javno pot mora biti zagotovljenih več dejavnikov npr:
ustrezno utrjeno vozišče za promet namenjen vsem vozilom, ustrezne širine cestišča, ki
omogoča osebnim vozilom nemoteno vožnjo, zagotovitev ustrezne varnost cestnega
prometa, ki je na tem odseku ni. Potrebno bi bilo postaviti ustrezno signalizacijo. Cesta je
trenutno namenjena kmetijski mehanizaciji in ob spremembi v asfaltirano bi zelo težko
vzdrževali čistočo na trenutni poljski poti. Navedli smo nekaj dejavnikov za spremembo
poljske poti v javno pot, ki pa so za spremembo v lokalno cesto še strožji.
Če bi hoteli spremeniti namembnost ceste bi morali najprej ustrezno projektirat novo cesto,
izvesti novo parcelacijo in urediti potreben odkupe zemljišč, pridobiti vsa potrebna dovoljenja.
Ocenjeni stroški izvedbe del so:
35 eur/m2 za asfalt in spodnji ustroj, skupaj je površina ceste 2.920 m2 (730 m x 4 m), kar bi
zneslo cca. 100.000,00 EUR za vzpostavitev ceste v normalno prevozno stanje, zato
smatramo, da je v tem trenutku investicija neizvedljiva.
Predlagamo, da se sprejme odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Miren-Kostanjevica
v predlagani obliki.
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