Številka: 371-4/2016-2
Datum: 22.02.2016
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE – KOZINA

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina – skrajšani postopek
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina.
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, ţupanja
Poročevalec: Alenka Pečar, občinska uprava

Pravna podlaga:





Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 27/10)
Zakon o cestah (ZCes-1 – Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15)
Statut Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS, št. 51/15)
Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni
promet v Občini Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 48/15)
 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97, 113/09)
1. Obrazložitev:
Na podlagi določil Zakona o cestah (ZCes-1) morajo občine, kot upravljavci občinskih cest,
voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih. 5. člena Odloka o občinskih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina
določa, da občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na
predlog ţupana. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen
z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) po postopku, določenim v predpisu
o merilih za kategorizacijo javnih cest. V skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo
javnih cest mora občina, ki ţeli spremeniti ali dopolniti veljavni odlok, na DRSI poslati vlogo
za spremembo kategorizacije občinskih cest. DRSI ji v primeru ustreznega gradiva izda
soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam oz. občino pozove po odpravi
ugotovljenih neskladij.

Razlog za spremembo veljavnega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje –
Kozina (Ur.l. RS št. 27/10) je predlog lastnice zemljišča parc. št. *146 k.o. Hrpelje po umiku
kategorizirane občinske ceste iz zasebnega zemljišča parc. št. *146 k.o. Hrpelje.
S spremembo odloka bi se spremenila trasa dela kategorizirane občinske ceste JP 625541 na
način, da spremenjeni del trase kategorizirane občinske ceste poteka po zemljišču 2640 k.o.
Hrpelje, ki je v lasti Občine Hrpelje – Kozina.
K predlagani spremembi kategorizacije občinskih cest je bilo v skladu z določbo 17. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016 z dne 11.
01. 2016.
Obstoječe stanje:

Prikaz sprememb:

Prikaz poteka občinske ceste JP625541 po predlagani spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest:

2. Predlagani postopek za sprejem odloka
Občinskemu svetu predlagamo sprejem odloka v skrajšanem postopku na podlagi 82. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) z utemeljitvijo,
da gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve.

Pripravila:
Alenka Pečar
višja svetovalka

Priloge:
 mnenje DRSI št. 37162-3/2016 z dne 11. 01. 2016

Saša Likavec Svetelšek
ţupanja

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi Zakona o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), 5. člena Odloka o občinskih
cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje –
Kozina (Ur.l. RS št. 48/15) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št.
51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 11. redni seji, dne 17.3.2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini HrpeljeKozina
1. člen
V 5. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št.
27/2010) se spremenita začetek in dolţina odseka, kakor sledi:
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2. člen
K spremembi kategorizacije občinskih cest, določene s tem odlokom, je bilo v skladu z
določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97,
113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št.
37162-3/2016 z dne 11. 01. 2016.
3. člen
Odlok o spremembi odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Saša Likavec Svetelšek
ţupanja

PREDLOG SKLEPA

Številka: 371-4/2016-2
Datum: 17.3.2016
Na podlagi Zakona o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 46/15), 5. člena Odloka o občinskih
cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje –
Kozina (Ur.l. RS št. 48/15) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št.
51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 11. redni seji, dne 17.3.2016 sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje-Kozina v predlagani vsebini po
skrajšanem postopku.
2.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3.
Ta sklep velja takoj.
Saša Likavec Svetelšek
ţupanja

Sklep se dostavi:
 direktorju občinske uprave
 Občinski upravi – okolje in prostor
Vloţiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva

