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1. UVOD 

Na podlagi določil Zakona o cestah (ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 morajo občine, kot 

upravljavci občinskih cest, voditi evidence o občinskih cestah in objektih. 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. 59/97 in 113/09 (v nadaljevanju Uredba) so morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest (v nadaljevanju Odlok).  

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju s 

strani Direkcije RS za ceste (v nadaljevanju DRSC) potrditi še občinski svet občine. V skladu z določili 

Uredbe mora občina, ki želi spremeniti ali dopolniti veljavni odlok, na DRSC poslati vlogo za 

spremembo ali dopolnitev kategorizacije občinskih cest. DRSC pa ji v primeru ustreznega gradiva izda 

soglasje k predlaganim spremembam ali dopolnitvam. 

Občina Črna na Koroškem ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Črna na 

Koroškem (Medobčinski uradni vestnik; št. 22/98)  za katerega je pridobila soglasje DRSC št. 347-05-

144/98-03/Brank z dne 20.8.1998 ter Spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest 

v občini Črna na Koroškem (Uradni list RS; št. 67/04) za katerega je pridobila soglasje DRSC št. 347-

05-3/04 z dne 7.5.2004. 

Ker je bilo po letu 2004 na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb ali pa so bile 

ugotovljene pomanjkljivosti obstoječe stanja, želi sedaj občina predmetne spremembe evidentirati s 

spremembo odloka. 

Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju so v nadaljevanju (poglavje št. 3). 
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2. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU IN ZAKONSKA DOLOČILA 

2.1 PODATKI O NAROČNIKU IN IZDELOVALCU 

2.1.1 NAROČNIK 

Naročnik projekta je: 

Občina Črna na Koroškem 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

županja: Romana Lesjak 

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Mojca Dimnik 

Identifikacijska številka za DDV: SI 44743548 

tel: (02) 870-48-19 

2.1.2 IZDELOVALEC 

Izdelovalec projekta je: 

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. 

Ljubljanska cesta 76 

1230 Domžale 

Direktor: Leon Kobetič 

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad. 

Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760 

tel: (01) 721-93-90 

fax: (01) 721-93-95 

2.2 PODLAGE ZA IZDELAVO NOVEGA ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

OBČINSKIH CEST 

2.2.1 PREDPISI 

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

- 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 

2.2.2 VELJAVNI OBČINSKI AKTI 

- Statut Občine Črna na Koroškem; Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07 

- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Črna na Koroškem; 

Uradni list RS, št. 56/12 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem; MUV; št. 22/98 

- Spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črna na Koroškem; 

Uradni list RS, št. 67/04 
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2.3 NAMEN NOVELACIJE ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST 

Občina pripravlja spremembo Odloka, ker želi evidentirati spremembe na občinskem cestnem 

omrežju, ki so nastale po 2004, ko je bil objavljen trenutno veljavni Odlok. 

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in Uredbo o merilih za 

kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) občina kategorizira občinske javne 

ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno dobro ter izkazujejo uporabo za javni promet. 

Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo, je Občina Črna 

na Koroškem v preteklih letih uredila lastništvo več cest, katere so prej potekale po zasebnih 

zemljiščih. Posamezne ceste, kjer se je uredilo lastništvo in do sedaj še niso bile kategorizirane, bo 

občina s predmetno novelacijo Odloka vključila v evidenco kategoriziranih cest.  

Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja s 

stanjem v naravi oziroma z določili veljavne zakonodaje, kar se sedaj odpravlja. Tako je s predlagano 

spremembo Odloka prikazan predlog nove kategorizacije večjega števila do sedaj nekategoriziranih 

cest, veliko število cest se tudi daljša, krajša oziroma se jim spreminja potek ali kategorija glede na 

stanje v naravi. 

Občina želi z novim osnutkom Odloka o kategorizaciji občinskih cest vzpostaviti občinsko cestno 

omrežje v taki meri in obsegu, da bo kar najbolje služilo prebivalcem. 

2.4 OPIS OBMOČJA 

Občina Črna na Koroškem leži na sotočju reke Meže in Javorskega potoka na koncu Mežiške doline. 

Na severu jo obdaja Šumahov vrh, na zahodu in severozahodu Peca ter Obistove skale. Posledica 

razgibanega področja je tudi zelo razvejano državno in občinsko cestno omrežje.  

Od cest je najpomembnejša državna cesta R2-425 (Poljana-Šentvid) ter RT-926 (Sleme-Koprivna-

Črna). 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Me%C5%BEa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Javorski_potok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Peca
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3. VSEBINA DOKUMENTA 

3.1 KATEGORIZACIJA NOVIH CEST 

Predlaga se kategorizacija več novih javnih poti, katere so v lasti občine oziroma predstavljajo javno 

dobro in izkazujejo uporabo za javni promet. Nekatere ceste se kategorizirajo kot posledica njihove 

izgradnje oziroma kot posledica njihove obstoječe uporabe za javni promet, kjer je občina v preteklih 

letih pridobila lastništvo. Vsi predlogi novih javnih poti imajo ustrezno urejeno voziščno konstrukcijo, 

prav tako jih občina redno vzdržuje in na njih izvaja zimsko službo. 

 

JP 552291 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju Črna 
na Koroškem (Cesta Črna 20 (za Pušnik)). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot 
predstavlja javno dobro občine Črna na 
Koroškem. 
 

 
 

JP 552581 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju Črna 
na Koroškem (Cesta Rudarjevo - do HŠ 22). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot je 
v lasti občine Črna na Koroškem. 
 

 
 

JP 552861 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju Žerjav 
(Cesta Žerjav 6 (Kranjc)).  Parcele po katerih 
poteka predlagana javna pot (parcele št. 44, 46, 
60 in 61/1 vse k.o. Žerjav) so v lasti občine Črna 
na Koroškem.  
Na območju je predvidena parcelacija ter gradnja 
novih stanovanjskih objektov. 
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JP 552941 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju 
Koprivna (Lesjak - proti Majdič (most)). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot 
predstavlja družbeno lastnino v splošni rabi. 
 

 
 

JP 552951 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do cerkve Svete Helene ter stanovanjskih 
objektov v naselju Podpeca (Mitnek (Podpeca) - 
Pikovo). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot 
predstavlja javno dobro občine Črna na 
Koroškem. 
 

 
 

JP 552961 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju 
Podpeca (LC - Stopar - Najbrž - Mitnek). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot 
predstavlja javno dobro občine Črna na 
Koroškem. 
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JP 552971 

Kategorizira se nova javna pot. Odsek predstavlja 
dostop do stanovanjskih objektov v naselju 
Podpeca (Mitnek - HŠ 43). 
Parcela po kateri poteka predlagana javna pot 
predstavlja javno dobro občine Črna na 
Koroškem. 
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3.2 SPREMEMBE POTEKOV OBSTOJEČIH KATEGORIZIRANIH CEST 

Ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju, v primerjavi s trenutno veljavnim Odlokom, so se 

ugotovila posamezna neskladja z novim stanjem v naravi oziroma z določili veljavne zakonodaje.  

Skladno z merili Uredbe se ceste v naselju Črna na Koroškem, kjer je uveden ulični sistem, 

kategorizirajo kot podkategorije lokalnih cest. V delih, kjer je bilo ugotovljeno, da ni uvedenega 

uličnega sistema, pa se ceste kategorizirajo kot javne poti. 

Posamezne obstoječe kategorizirane ceste se daljšajo, krajšajo ali se jim popravi potek glede na 

stanje v naravi. Prikaz vseh sprememb je prikazan v nadaljevanju. 

LC 052061, JP 552061 
Del obstoječe JP 552061 se v naselju Bistra prekategorizira v lokalno cesto z oznako LC 052061 
(Cesta Razpotje - Plaznik). Odsek, ki predstavlja dostop več naselij, se je tudi ustrezno uredil – 
razširitev in asfaltacija cestišča. Preostali del obstoječe javne poti obdrži svojo oznako JP 552061 
(Plaznik - Bistra). 

 

JP 552061 – OBSTOJEČE STANJE 

 
 

JP 552061 – PREDLAGANO STANJE 

 

 
LC 052061 – PREDLAGANO STANJE 
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LC 350171 
Obstoječa javna pot z oznako JP 850831 se prekategorizira v LC 350171. Odsek predstavlja dostop 
do pomembne turistične točke - Planinska koča na Naravskih Ledinah. Potek odseka se je uskladil s 
sosednjo občino. 

 

PRIKAZ STANJA 

 

  

JP 552351 
Obstoječa lokalna cesta z oznako LC 113021 se prekategorizira v JP 552351. Odsek ne izpolnjuje 
predpisanih meril za kategorizacijo lokalne ceste (povezovanje naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj  ter  navezovanje prometa na ceste enake ali 
višje kategorije; slaba voziščna konstrukcija). Odsek se zaključi na GC 105001 (Občina Šoštanj). 

 

PRIKAZ STANJA 

 

  

JP 552471 
Obstoječa javna pot z oznako JP 552471 se briše iz evidence kategoriziranih občinskih cest. Odsek 
poteka po parcelah, ki so v zasebni lasti (TAB Tovarna akumulatorskih baterij D.D.), prav tako odsek  
predstavlja dostop le do poslovnih objektov, kateri so v lasti lastnika parcele. 

 

PRIKAZ OBSTOJEČEGA STANJA 
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JP 552531 
Odsek se skrajša do konca asfalta pri zadnji HŠ. 

 

PRIKAZ STANJA 

 

  

JP 552591, JP 552601, JP 552611 
Poteka obstoječe kategoriziranih JP 552601 in JP 552611 sta bila ob prvotni kategorizaciji zarisana 
netočno. Poteka odsekov se uskladita z dejanskim stanjem v naravi, delu poteka obstoječe JP 
552601 pa se določi nova oznaka JP 552591 (prikaz situacije je viden iz spodnjih slik). 

 
PRIKAZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 

 
PRIKAZ PREDLAGANEGA STANJA 

 

  

JP 552621 
Odsek se podaljša do državne ceste R2 425. 

 

PRIKAZ STANJA 

 

  



 
LOCUS 

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST - OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.   13/15  

JP 552711, JP 552851 
Odsek JP 552711 se skrajša za del, kateri v naravi ne obstaja več (med HŠ 10 in HŠ 11). 
Preostalemu delu se določi nova oznaka JP 552851. 

 

PRIKAZ STANJA 

 

  

JP 552921 
Obstoječa javna pot z oznako JP 552921 se skrajša do uvoza k HŠ 22 ter gozdne ceste z oznako 
113146. 

 

PRIKAZ STANJA 
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4. POTEK IZVEDBE  

4.1 PRIPRAVA OSNUTKA ODLOKA O KATEGORIZACJI OBČINSKIH CEST 

Ob pripravi osnutka spremembe Odloka je bilo v sodelovanju z občinsko upravo pregledano obstoječe 

občinsko cestno omrežje ter obravnavani predlogi sprememb in predlogi kategorizacije novih cest. V 

spremembo odloka so se vključili predlogi občine ter spremembe na občinskem cestnem omrežju, kjer 

je je bilo naknadno ugotovljeno neskladje med obstoječo kategorizacijo in dejanskim stanjem v naravi. 

Predlagane spremembe in novi odseki so usklajeni z barvnim letalskim posnetkom, nato pa so se za 

odseke prevzele dolžine iz digitalne grafične baze. 

Tako je s predlaganim osnutkom odloka prikazan predlog nove kategorizacije večjega števila 

nekategoriziranih cest, ki pa se vse uporabljajo za javni promet. Posamezne ceste se tudi krajšajo 

oziroma se jim spreminja potek glede na stanje v naravi. 

Ob pripravi spremembe Odloka, so se skladno z vsemi spremembami na cestnem omrežju uskladili 

tudi začetki in konci odsekov. 

4.2 USKLADITEV POTEKOV MEJNIH CEST S SOSEDNJIMI OBČINAMI 

Občina Črna na Koroškem si deli občinsko cestno omrežje s sosednjimi občinami Mežica, Ravne na 

Koroškem in Šoštanj, s katerimi so se v podpisali Dogovori med upravljavci cest glede stičnih točk na 

občinskih cestah. 

Določili so se poteki, dolžine odsekov v posamezni občini ter koordinate stičnih točk, kjer posamezni 

odseki preidejo v upravljanje sosednje občine. 

4.3 I. OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 

CEST  

Upoštevajoč vse spremembe na občinskem cestnem omrežju, se je tako pripravil končni osnutek 

Odloka. Občini je posredovano gradivo s prikazom sprememb na občinskem cestnem omrežju ter s 

predlaganim stanjem skladen osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na 

Koroškem. 

Spodnja tabela prikazuje spremembo dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji 

občinskih cest v občini Črna na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik; št. 22/98), Spremembo in 

dopolnitvijo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črna na Koroškem (Uradni list RS; št. 

67/04) in osnutkom novega Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem (2012): 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 1998, 2004 

(m) 
ODLOK 2012 

(m) 
RAZLIKA 

(m) 

  Lokalna cesta - LC 48.405 46.880 - 1.525 

  Zbirna krajevna cesta - LZ 1.036 1.019 - 17 

  Javna pot - JP 21.380 27.688 + 6.308 
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