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1 UVOD 

Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US 
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, ali pa občino pozove k 
odpravi ugotovljenih neskladij. 
Občina Miren-Kostanjevica ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 33/10), h kateremu je pridobila soglasje DRSC št. 37162-3/2010 z dne 25.01.2010. 
Ker je bilo po letu 2010 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 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. 
Po sprejemu predlaganega osnutka novega Odloka se bo v občini Miren-Kostanjevica nekoliko spremenila 
skupna dolžina občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela. 
Glede na potrditev spremembe 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. 
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/10) in predlogom novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren-Kostanjevica (2015): 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2010 
[m] 

ODLOK 
osnutek 2015 

[m] 

RAZLIKA 
[m] 

lokalne ceste - LC 39.501 39.487 - 14 

javne poti - JP 47.383 46.813 - 570 

SKUPAJ 86.884 86.300 - 584 

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

2.1 Kratice 

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

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 

2.2 Podatki o naročniku 

2.2.1 Naročnik 

Ime: Občina Miren-Kostanjevica 

Sedež: Miren 137, 5291 Miren 

Župan: Mauricij Humar 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Boštjan Frančeškin 

Telefon: 05 / 330 46 79 

Davčna številka SI 57235708 

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 

2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest 

2.3.1 Predpisi 

   Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US 

   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 
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2.3.2 Veljavni občinski akti 

   Statut Občine Miren-Kostanjevica; Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14 

   Odlok o občinskih cestah; Uradni list RS, št. 20/12 

   Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica; Uradni list RS, št. 33/10 

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 novo spremembo Odloka, ker je želela evidentirati 
spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2010, ko je bil objavljen trenutno veljavni 
Odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter 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. Posamezne 
ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s predmetno spremembo Odloka tako 
vključuje v evidenco kategoriziranih cest. 
Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim 
stanjem v naravi oz. z določili veljavne zakonodaje, na kar je bila občina že opozorjena, kar se sedaj usklajuje in 
odpravlja. 
S predlagano spremembo Odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni 
promet, odseka, ki v naravi ne obstajata v ustreznih elementih oz. ne ustrezata merilom zakonodaje, se iz 
kategorizacije ukinjata, nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko 
stanje v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, 
nekateri odseki so se nekoliko skrajšali ali podaljšali, kjer je bilo le-to potrebno, pa se je glede na razpoložljivi 
šifrant uskladila tudi šifra posameznega odseka. 
Tekom priprave aktualnih sprememb veljavnega Odloka so se v celoti upoštevale tudi veljavne medobčinske 
uskladitve, glede na obseg tokratnih sprememb pa dodatno usklajevanje z Zavodom za gozdove Slovenije ni 
bilo potrebno. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz 
nadaljevanja. 
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. 
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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 veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica. 

3.1 Nova kategorizacija cest 

Kategorizirali so se odseki novih cest, ki so v lasti občine oz. predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni 
promet. Ceste se kategorizirajo 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 
pa 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. Iz tega razloga na 
določenih območjih 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, ter priključevanj na 
omrežje državnih cest, še lahko ustrezno dopolnjevala. 
 

 

JP 759501, JP 759502: 

Kategorizirata se novi javni poti, ki 
predstavljata dostop do Obrtne cone 
Primorje. 

Pri tem severni del, del nekdanje  
R3 614, odsek 1046, danes v naravi 
predstavlja pešpot, ki ne izpolnjuje 
kriterijev za kategorizacijo javne ceste. 

Za potrebe kategorizacije JP 759501 se 
je preverilo tudi stališče Sektorja za 
upravljanje cest, Območje Nova Gorica, 
do priključevanja predloga nove javne 
poti na omrežje državnih cest, ki z 
mnenjem št. 37167-312/2015/2 (1507) 
z dne 23.02.2015 k temu nima pripomb. 

Predloga novih JP 759091 in JP 760581 
pa se, do drugačne ureditve stanja oz. 
priključevanja na omrežje državnih cest, 
iz predloga novega Odloka izvzemata. 

 

JP 760351: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do športnih 
objektov v naselju Sela na Krasu. 

Vozišče predloga nove javne poti je 
trenutno utrjeno v makadamski izvedbi. 
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JP 760361: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Sela na Krasu. 

 

JP 760371: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Sela na Krasu. 

 

JP 760571: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do novega naselja v 
naselju Vojščica, kjer se gradijo nove 
hiše. 
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JP 760611: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Novelo. 

 

JP 760731: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Temnica. 

 

JP 760803: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Lipa. 
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JP 760821: 

Kategorizira se nova javna pot, ki 
predstavlja dostop do objektov v 
naselju Lipa. 

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstoječe kategoriziranih cest 

Ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju, tudi glede na že prejete pripombe DRSI, 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 dejanski potek veljavno kategoriziranih cest v naravi, priključevanje na veljavno stanje 
potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo. Posamezni deli odsekov so se po potrebi tudi 
smiselno združevali v enotne odseke oz. razbijali v delu neprevoznosti ter dejansko stanje potekov cest na 
terenu na več odsekov. Odseka, ki v naravi ne obstajata v ustreznih elementih oz. ne ustrezata merilom 
zakonodaje, se iz kategorizacije javnih cest ukinjata, kjer je bilo le-to potrebno, pa se je glede na razpoložljivi 
šifrant uskladila tudi šifra posameznega odseka. Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju 
glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz nadaljevanja. 

3.2.1 Uskladitev šifer odsekov brez sprememb v poteku cest 

obstoječe stanje: 

 

predlagano stanje: 

LC 260051: 

Občini Miren-Kostanjevica in Komen sta 
se decembra 2008 dogovorili glede 
kategorizacije LC 175132, kot je to 
razvidno iz nadaljevanja. 

Odseku, ki je v celoti pod upravljanjem 
občine Miren-Kostanjevica, se glede na 
razpoložljivi šifrant uskladi šifra odseka 
v LC 260051. 
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obstoječe stanje: 

 

predlagano stanje: 

 

JP 759401: 

Občini Miren-Kostanjevica in Šempeter-
Vrtojba sta se oktobra 2009 dogovorili 
glede kategorizacije JP 914081, kot je to 
razvidno iz nadaljevanja. 

Ceste občina Šempeter-Vrtojba nato na 
podlagi neurejenega lastništva delov 
zemljišč, po katerih le-ta na območju 
občine Šempeter-Vrtojba poteka, ni 
uspela kategorizirati. 

Za potrebe ureditve kategorizacije 
občinskih cest na območju občine 
Miren-Kostanjevica se odseku glede na 
razpoložljivi šifrant tako uskladi šifra 
odseka v JP 759401. 
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3.2.2 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 

 

LC 259021: 

Lokalni cesti se uredi priključevanje na 
veljavno stanje potekov državnih cest in 
križišč z njimi. 

Lokalna cesta predstavlja povezavo z  
R. Italijo. 

 

LC 259031: 

Lokalni cesti se uredi priključevanje na 
veljavno stanje potekov državnih cest in 
križišč z njimi. 

 

LC 259051: 

Lokalni cesti se uredi priključevanje na 
veljavno stanje potekov državnih cest in 
križišč z njimi. 
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JP 759011: 

Javni poti se uredi priključevanje na 
veljavno stanje potekov državnih cest in 
križišč z njimi ter priključevanje na  
JP 759021 glede na dejanski potek 
ceste v naravi. 

 

JP 759014: 

Javna pot predstavlja povezavo med 
naselji, služi tudi kot obvoz. V naravi 
cesta trenutno obstaja v utrjeni 
makadamski izvedbi in ostaja 
kategorizirana nespremenjeno. 

 

JP 759021: 

Javni poti se uredi priključevanje na 
veljavno stanje potekov državnih cest in 
križišč z njimi. 
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JP 759026: 

Javni poti se uredi zaris poteka osi ceste 
mimo mlina v naselju Bilje glede na 
dejanski potek ceste in odmero na 
terenu. 

 

JP 759151: 

Javni poti se uredi priključevanje na  
LC 259011 glede na dejanski potek 
ceste v naravi. 

 

JP 759231: 

Javna pot predstavlja povezavo z  
R. Italijo in ostaja kategorizirana 
nespremenjeno. 
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JP 760011, JP 760111, JP 760112,  
JP 760113: 

JP 760011, JP 760111 in JP 760112 se 
uredi priključevanje na veljavno stanje 
potekov državnih cest in križišč z njimi, 
JP 760113 pa priključevanje na  
JP 760111 glede na dejanski potek 
ceste v naravi. 

H kategorizaciji JP 760111 pri tem 
dodatno pojasnjujemo, da cesta v 
zaključnem delu v naravi trenutno 
obstaja v makadamski izvedbi, 
predstavlja dostop do maloobmejnega 
bloka in čistilne naprave ter povezavo z 
R. Italijo in tako ostaja kategorizirana 
nespremenjeno. 

 

JP 760017: 

Javni poti se uredi zaris poteka osi ceste 
v naselju Opatje selo glede na dejanski 
potek veljavno kategorizirane ceste v 
naravi. 

 

JP 760114: 

Javni poti se uredi zaris poteka osi ceste 
glede na razvidnost poteka ceste iz 
letalskih posnetkov oz. dejanski potek 
veljavno kategorizirane ceste v naravi. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 760418: 

Javni poti se uredi zaris poteka osi ceste 
v naselju Kostanjevica na Krasu glede 
na razvidnost poteka ceste iz letalskih 
posnetkov oz. dejanski potek veljavno 
kategorizirane ceste v naravi. 

 

JP 760541, JP 760551: 

Javnima potema se uredi priključevanje 
na veljavno stanje potekov državnih 
cest in križišč z njimi glede na dejansko 
stanje potekov veljavno kategoriziranih 
cest v naravi. 

3.2.3 Podaljšanje kategorizacije cest 

 

JP 760115: 

Javna pot v naselju Opatje selo se 
nekoliko podaljša do zaključka parcele 
oz. zadnjega objekta v ulici. 
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JP 760304: 

Javna pot v naselju Sela na Krasu se 
podaljša do zadnjega objekta v ulici. 

3.2.4 Krajšanje kategorizacije cest 

 

JP 759052: 

Javna pot se skrajša do dovoza k 
zadnjemu objektu v ulici glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi. Objekta 179a in 
179b imata dostop mimo objekta 179. 

 

JP 759061: 

Javna pot se nekoliko skrajša do 
razcepa, cesta v nadaljevanju 
predstavlja zasebni dovoz k objektom z 
delavnico. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 759201: 

Javna pot se nekoliko skrajša do dovoza 
k zadnjemu objektu v ulici glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi. 

 

JP 759205: 

Kategorizacija javne poti se uredi 
skladno z merili Uredbe tako, da se 
južni del nekdanjega poteka JP 759205, 
ki v naravi predstavlja poljsko pot, 
poveže z JP 759206 v enoten odsek  
JP 759205. 

 

JP 759207: 

Javna pot se skrajša do razcepa oz. 
zasebnega dovoza k objektom, v 
nadaljevanju cesta v naravi ne obstaja. 
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JP 759212: 

Javna pot, ki predstavlja dostop do 
dveh črpališč in povezavo z R. Italijo, se 
skrajša do razcepa v delu, ki v naravi 
predstavlja poljsko pot (odprava 
zatečenega stanja). 

 

JP 759257: 

Javna pot se skrajša do dovoza k 
zadnjemu objektu v ulici glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi. 

 

JP 760303: 

Javna pot se nekoliko skrajša do 
razcepa, cesta v nadaljevanju 
predstavlja zasebni dovoz k objektom. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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JP 760331: 

Javna pot se nekoliko skrajša do dovoza 
k objektom glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 

 

JP 760417: 

Javna pot se skrajša do dovoza k 
zadnjemu objektu v ulici glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi. 

 

JP 760512, JP 760515: 

Kategorizacija javne poti se uredi 
skladno z merili Uredbe in glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustreznih cest v naravi tako, da se  
JP 760512 skrajša do dovoza k 
zadnjemu objektu v ulici, vmesni del 
nekdanjega poteka JP 760512, ki v 
naravi ne obstaja, se iz kategorizacije 
občinskih cest ukine, zaključni del 
nekdanjega poteka JP 760512 pa se 
kategorizira kot JP 760515. 
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JP 760541: 

Javna pot se skrajša do dovoza k 
zadnjemu objektu v ulici glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi, cesta v 
nadaljevanju predstavlja zasebni dovoz 
proti hali. 

3.2.5 Ukinitev kategorizacije cest 

 

JP 759208: 

Cesta, ki v naravi ne obstaja, se iz 
kategorizacije občinskih javnih cest 
ukine. 

 

JP 760525: 

Cesta, ki v naravi predstavlja zasebni 
hišni priključek, se iz kategorizacije 
občinskih javnih cest ukine. 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 
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3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest 

Z novo spremembo Odloka so v celoti upoštevane vse veljavne uskladitve potekov medobčinskih cest s 
sosednjimi občinami, kot je to razvidno iz prilog. 
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4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Priprava osnutka spremembe Odloka 

V sodelovanju z občinsko upravo 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 v naravi. Pregledala se je tudi urejenost lastniških razmerij na zemljiščih, po 
katerih potekajo predlogi nove kategorizacije ali podaljšanj občinskih cest. 
Predlagane spremembe in novi odseki cest so usklajeni z barvnimi letalskimi posnetki iz leta 2014, na podlagi 
česar so se nato kot pravilne prevzele dolžine iz digitalne grafične baze. Ugotovljene nepravilnosti oz. neskladja 
z dejanskim stanjem v naravi, na katera je bila občina tudi že opozorjena, 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 posamičnih odsekov. 
Glede na to se je pripravil predlog novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica ter 
drugo pripadajoče gradivo. 
S predlaganim osnutkom novega Odloka je prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni 
promet, odseka, ki v naravi ne obstajata v ustreznih elementih oz. ne ustrezata merilom zakonodaje, se iz 
kategorizacije ukinjata, nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko 
stanje v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, 
nekateri odseki so se nekoliko skrajšali ali podaljšali, kjer je bilo le-to potrebno, pa se je glede na razpoložljivi 
šifrant uskladila tudi šifra posameznega odseka. 
Tekom priprave aktualnih sprememb so se v celoti upoštevale tudi veljavne medobčinske uskladitve, glede na 
obseg aktualnih sprememb pa dodatno usklajevanje z Zavodom za gozdove Slovenije ni bilo potrebno. 
Vse obrazložitve pripravljenega in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno 
stanje so razvidne iz poglavja št. 3 in priloženega gradiva. 
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 Priprava gradiva za pridobitev soglasja DRSI 

V sodelovanju z občinsko upravo je bil pripravljen končni predlog spremembe 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 spremembe Odloka predstavlja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica, 
grafični del Odloka (digitalni sloj) pa prikazuje celotno občinsko cestno omrežje občine Miren-Kostanjevica. 
Glede na potrditev spremembe 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. 

4.3 Obravnava osnutka Odloka na seji Občinskega sveta 

Gradivo za obravnavo osnutka Odloka na seji Občinskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazložitev k 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica, kjer so podrobno prikazane in opisane 
spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na zadnje postopke Občine Miren-Kostanjevica 
na DRSI, k čemur je bilo pridobljeni potrebno soglasje. Gradivo je po potrebi obrazloženo tudi z dodatno 
dokumentacijo. 
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4.4 Pridobitev soglasja DRSI 

Po potrditvi osnutka odloka na seji občinskega sveta, je bilo celotno gradivo posredovano na DRSI v pridobitev 
soglasja. 

Odlok je dobil soglasje DRSI št. 37162-3/2015-128 (507) z dne 10.6.2015 ter št. 37162-3/2015-145 (507) z dne 
30.6.2015. Drugo soglasje je bilo pridobljeno na spremembo, ki je nastala po prejetju prvega. 
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5 PRILOGE 

5.1 Soglasje Direkcije RS za infrastrukturo 

   Mnenje k predlogu kategorizacije občinskih cest v občini Miren-Kostanjevica, št. 37162-3/2015-128 

(507) z dne 10.6.2015 

   Mnenje k predlogu kategorizacije občinskih cest v občini Miren-Kostanjevica, št. 37162-3/2015-145 

(507) z dne 30.6.2015 
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5.2 Uskladitveni obrazci potekov medobčinskih cest 

   LC 175132 / LC 260051 - Komen 

   LC 259032 - Renče-Vogrsko 

   LC 260016 - Komen 

   LC 260025 - Komen 

   LC 260034 - Renče-Vogrsko 

   JP 676522 - Komen 

   JP 759042 - Šempeter-Vrtojba 

   JP 759301 - Renče-Vogrsko 

   JP 914081 / JP 759401 - Šempeter-Vrtojba 



Dogovor med upravljavci cest glede stiGnih todk na obdinskih cestah

Lokalna cesta 175 -132

Stikanje obGinskih cest s sosedniimi obdinami

Navedeni odsek poteka v Obdini Miren-Kostanjevica in v manj5em delu v Obdini Komen, zato obdini iz
razlogov upravljanja cestiSca pod pisujeta naslednji sporazu m.

Odsek poteka od LC 260020 (Ob6ina Miren-Kostanjevica) in se kon6a na LC 28/'370 (Ob6ina Komen).

DOIZINA ODSEKA:

Ob0ina Mircn-Kostanjevica: O - 1.492= 1.492 metrov

Obdina Komen: Sogla5amo, da se del odseka (340 m), ki poteka v Obdini Komen,
v celoti prenese pod upravljanje Obdine Miren-Kostanjevica.

POTRJUJEMO MEJNI TOEK:

OBEINA KOMEN OBEINA M I REN.KOSTANJWICA

Odgovorna oseba: Odgovorna oseba:

. .  09 -17-  2008 \
oatum:. . .  .



Dogovor med upravljavci cest glede stiEnih to6k na obdinskih cestah

Lokalna cesta 259 - 032

Stikanje obEinskih cest s sosednjimi ob6inami

Odsek poteka od LC 259030 (Obdina Miren-Kostanjevica) in se konda na LC 160034 (Obdina Rende-Vogrsko).

Mejna todka, kjer odsek preide v sosednjo ob6ino sovpada z mejo po registru prostorskih enot - RPE.

DOLANA ODSEI(A:

Ob6ina Rende-Vogrsko: 1.540 - 4.477 = 2.937 metrov

Obcina Miren-Kostanjevica: 0 - 1.540= 1.540 metrov

POTRJUJEMO MEJNI TO6XI:

mejna to6ka:
x:82885,44m
y: 394501,60 m

Odgovorna oseba:

kLe { I UctK

?u 7 klJ

v v

OBCINA RENC

(zig)

OBEINA MIREN.KOSTANJEVICA

Odgovorna oseba:

Supnrt



Dogovor med upravljavci cest glede stidnih to6k na obdinskih cestah

Lokalna cesta 260 - 016

Stikanie obEinskih cest s sosedniimi obtinami

Mejna todka, kjer odsek preide v soseclnjo obtino sovpada z mejo po reglstru prostorskih enot - RPE.
Odsek poteka od LC 260030 (Obeina Miren-Kostanjevica) in se kon6a na R3 616 (Ob6ina Komen).

DOLZ]NA ODSEI(A:

Ob6ina Miren-Kostanjevica: 0 - 663 = 663 metrov

Obdina Komen: 663 - 7.853 = t.190 metrov

mejna to0ka:
x 75944,35 m
y: 393023,96 m

PoTRJUJEMo MEJNI toerc:

oeerNn KoMEN oe6lNn ffiREN-KosrANJEVtcA

Odgovoma oseba:Odgovonr

+w+
S..o ru e)



Dogovor med upravljavci cest glede stiCnih todk na obdinskih cestah

Lokalna cesta 260 - 025

Stikanje obGinskih cest s sosedniimi obCinami
Mejna todka, kjer odsek prekle v sosednjo obdino sovpada z mejo po registru prostorskih enot - RPE.
Odsek poteka od LC 175130 (Ob0ina Miren-Kostanjevica) in se kon0a na LC 2E437O (ObEina Komen).

DOLZNA ODSEI(A:

Obdina Miren-Kostanjevica: 0 - 795 = 795 metrov
Obdina Komen: 795 - 1.94Q = 1.145 metrov

mejna to6ka:
x:78789,80 m
y: 400607,40 m

POTRJUJEMO MEJNI TOEKI :

OBEINA KOMEN OBfi NA M IREN-KOSTANJEVICA

Odgovorna oseba:Odgovoma oseba:
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+ xj' '-+
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Dogovormed upravliavci cestglede stiGnih toGk na o$inskih cestah

Javnapot6T6 -522

Stikanje obdinskih cest s sosedniimi obdinami

Mejna trodka, kjer odsek preide v sosednjo obdino sovpada z mejo po regbtu prostorskih enot - RPE.

Odsek poteka od JP 676500 (ObCina Komen) in se kon6a na LC 260020 (Ob6ina Miren-Kostanjevica).

DOUNA ODSEI(A:

Ob6ina Komen: 0 - 2.585 = 1.585 metov

Obdina Miren-Kostanjevica: 2.585 - 3.55$ = 970 mefrov

POTRJUJEMO MEJNI TOErc:

mejna todka:
x:78267,79 m
y: 400299,72 m

OBCINA KOMEN OBCINA MIREN+(OSTANJEVICA

(zig)

Odgovorna oseba: '.-)
F

r\
.\'

2r,'l p.s





Dogovor med upravljavci cest glede stidnih todk na ob6inskih cestah

Javna pot 759- 301

Stikanje obCinskih cest s sosednjimi obdinami

Odsek poteka od LC 259030 (Obdina Miren-Kostanjevica) in se kon6a pri HS 66 v naselju Merljaki (Obdina Rende-
Vogrsko). Mejna toCka, kier odsek preide v sosednjo ob6ino sovpada z mejo po registru prostorskih enot - RPE.

DOTZNA ODSEI(A:
Obdina Miren-Kostanjevica: 0 - 695= 695 metrov
Obdina Rende-Vogrsko: 695 - 1.030 = 335 metrov

POTRJUJETO

OBEINA RENEE.voGRSKo

meina to6ka:
x 83376,145 m
y: 393526,570 m

MEJNO TO6XO:

OBANA TIREN.KOSTANJEVICA

Odgovoma oseba:

Iuv+a
Atrs guctt<

Odgovoma oseba: 2 uUa fl

,Iuruo - t4 AzTl N |4^706 lc

(zig)

datum:. tr.Q .-.?. r..h og.. .



Obこina MIren¨ Kostanjevica
Miren 137′ Miren 5291
t053304670
f053304682
tajnistvo@miren― kostanjevica si

Stev‖ ka: oo7‐ 9/2015‐ 3

Datumi l1 5 2015

OBCINA SEMPETER‐ VRTO」BA

Trg lvana Roba 3a

5290 Sempeter pri Gorici

Zadeva:

Zveza:

KATEGORIZACIJA OBCINSKIH CEST V OBC:NI MIREN‐KOSTANJEVICA

USKLADITEV S:FRE」P914081

SpoStovani,

Obdini Sempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica sta oktobra 2009 medobeinsko potrdili

dokument o uskladitvi mejnega odseka JP 914081 s pridetkom na lokalni cesti 414042 v naselju

Vrtojba in zaklju6kom na drZivni cesti R3 614 v naselju Miren. Ceste Obdina Sempeter-Vrtojba

nato na podla'gi neurejenega lastnistva delov zemlji5d, po katerih predlog nove medob6inske
povezave v Ob6ini Sempeter-Vrtoiba poteka, ni uspela kategorizirati.
bbve56amo vas, da smo za potrebe ureditve kategorizacije obdinskih cest v Ob6ini Miren-

Kostanjevica uredili kategorizacijo oktobra 2OOg medobeinsko potrjene JP 914081 skladno z

merili [redbe tako, da bo cesta z aktualno spremembo Odloka o kategorizaciji ob6inskih cest v

obdini Miren-Kostanjevica, do drugadne ureditve stanja, kategorizirana kot JP 7 59401 z

zadetkom na drzavni cesti R3 614 v naselju Miren in zaklju6kom kot dogovorjeno na meji med

ob6inama po ZKP (x: 85327,53; y: 392953,31).
Ko bodo pogoji za kategorizacijo JP 759401 kot medobdinske povezave v delu obdine

Sempeter-Vrt-ojUa izpolnjeni, prosimo, da nas kontaktirate, da se tedaj ponovno uskladimo in JP

759401 kategoriziramo kot medobdinsko povezavo, kot je bilo to v osnovi mislieno.

Lepo pozdravljeni,

Pripravil:
Bostjan Fran6e5kin

Priloge:
- dokument o uskladitvi mejnega odseka JP 914081

Poslano:
- naslovniku,
- LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domzale'

- zbirka dokumentarnega gradiva,tu.

ZUPAN

鮨

2up,r!.
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5.3 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-
Kostanjevica 

   Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren-Kostanjevica - predlog 

 




