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Zadeva:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka kategorizaciji občinskih cest v 

občini Izola; OBRAZLOŽITEV 

 

 

 

I. ODLOK - obrazložitev 

 

Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak 

prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravili cestnega 

prometa. Da je neka cesta javna cesta, jo mora država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo 

javnih cest, razglasiti za javno cesto določene kategorije - kategorizirati.  

Podlaga za kategoriziranje občinskih cest je Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 

48/12, 36/14 – odl. US in 46/15; v nadaljevanju: zakon) in Odlok o občinskih cest (Uradne objave 

Občine Izola, št. 4/1999, 10/1999 in 8/2003; v nadaljevanju: odlok). Merila za kategorizacijo cest so 

določena v Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 

109/10 – ZCes-1; v nadaljevanju: uredba), označevanje - številke cest in odsekov pa s Pravilnikom 

o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, 

št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1; v nadaljevanju: pravilnik).  

Zakon določa, da je občinska cesta tista kategorizirana javna cesta, ki je namenjena 

povezovanju naselij v občini z naselji v sosednji občinah ali povezuje naselja, dele naselij, naravne 

ter kulturne znamenitosti, posamezne objekte in podobno v občini in jo občina kategorizira z 

odlokom. Občinske ceste se delijo glede na prometnotehnične lastnosti cest kot tudi glede na 

prometni pomen, ki ga imajo v tem prostoru. Opredelitev kategorij občinskih cest temelji na t.i. 

funkciji zbiranja lokalnega prometa in njegovega vodenja proti cestam višje kategorije oz. državnim 

cestam, ali pa funkciji dostopnosti do posameznih zaključenih prostorskih enot (npr. stanovanjske 

soseske, obrtne, industrijske cone) - lokalne ceste ali celo do posameznih objektov, zemljišč - javne 

poti. Upoštevaje navedena merila se občinske ceste delijo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). 

Za mesta in druga naselja pa uredba določa delitev lokalnih cest na podkategorije, po kateri se lahko 

delijo lokalne ceste občine Izola na zbirne mestne ceste (LZ) ter na mestne in krajevne ceste (LK).  

 

Občina Izola je z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest Občine Izola (Uradne objave 

Občine Izola, št. 1/1999; v nadaljevanju: odlok o kategorizaciji) leta 1999 kategorizirala ceste po 
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takrat veljavnih predpisih in sicer vse tiste ceste, ki so v tistem času obstajale na terenu in so imele 

svojo »povezovalno funkcijo«, kot jo določa uredba kot merilo za kategorizacijo javne ceste. 

 

V času od sprejetja prvega odloka so bile kategorizirane tudi vse tiste občinske ceste, ki so 

bile v tem času zgrajene in so bile v lasti občine. Tako je bil odlok dopolnjen in popravljen še 

dvakrat. 

Zato je bilo zaradi večje preglednosti odloka sprejeto Uradno prečiščeno besedilo Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola in objavljeno v Uradnih objavah Občine Izola, št. 4/13 – 

UPB (v nadaljevanju: UPB).  UPB obsega naslednje sprejete in veljavne akte: 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola (Uradne objave, št. 1/1999, 

veljavnost od 12. 02.1999), 

 Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola (Uradne 

objave, št. 12/2007, veljavnost od 29.06. 2007), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Izola (Uradne objave, št. 23/2012, veljavnost od 14.12.2012). 

 

V letu 2015 so bile Občini Izola predane s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 00710-

14/2015/4 z dne 04.06.2015 v upravljanje obalna cesta Koper (Semedela) - Izola (R3-754, odsek 

1504), priključek Ruda (R3-754, odsek 0437), del ceste Izola (Ruda) - priključek Izola (R3-754, 

odsek 1508) ter navezave - kraki na novo zgrajeni priključek Izola na hitro cesto HC-H6. Prav tako 

je bilo tudi zgrajeno krožišče na Industrijski cesti pri Komunali. Sprememba kategorizacije 

državnih cest je bila urejena z Uredbo o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni 

list RS, št. 38/2015). Zato je potrebno vse navedene ceste kategorizirati kot občinske ceste skladno s 

predpisi. 

 

S predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Izola (v nadaljevanju: predlog odloka) se tako kategorizirajo vse omenjene ceste in odseki 

cest, ustrezno se popravljajo dolžine cest ter stična točka obalne ceste na meji s sosednjo Mestno  

občino Koper.  

 

Priloga predloga odloka je digitalna os novo kategoriziranih občinskih cest. 

 

Postopek kategorizacije je predpisan z zakonom in odlokom, ki določata, da občinske ceste 

določi in kategorizira občinski svet na predlog župana, skladno z merili uredbe.  

 

H kategorizaciji novih občinskih cest in spremembam dolžine cest je bilo v skladu z določbo 

17. člena uredbe pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 

37162-3/2015-144 (507) z dne 26.06.2015. 

 

 

II. 

 

Skladno z določbami uredbe so s predlogom odloka naslednje ceste kategorizirane v 

ustrezne kategorije javnih cest z naslednjimi opisi poteka ceste, kot sledi: 

Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

10 177410     Koper (Semedela) - Izola   3.811 

 

 

    177412 O 177411 Koper Žusterna - Izola Ruda O 177413 1.696 V 466 Koper 

    177413 O 177412 Izola Ruda - priključek Izola O 1622 846 V  

  177414 O 177412 Pentlja Ruda O 177112 250 V  

  177415 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 181 V  



Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

  177416 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 244 V  

  177417 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 284 V  

  177418 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 310 V  

2 141020     
INDUSTRIJSKA CESTA - PO 140020 - 

JUŽNA CESTA 
  2.558 

 
  

    141021 O 177112 Industrijska cesta do krožišča Komunala O 141024 271 V   

    141022 C 140020 Južna cesta C 177110 1.428 V   

  141023 O 141024 Industrijska cesta od krožišča Komunala O 140025 629 V  

  141024 O 141025 Krožišče Komunala O 141025 75 V  

  141025 O 1622 Priključek Izola - krožišče Komunala O 141024 116 V  

  141026 O 1622 Priključek Izola - Južna cesta O 642241 39 V  

 

Zaradi novih kategoriziranih cest se premeni dolžina lokalnih cest. Nova skupna dolžina 

lokalnih cest (LC) v občini Izola je 34.848 m (34,848 km). Dolžina zbirnih mestnih cest pa se 

poveča na 4.911 m (4,911 km). 

Skupna dolžina vseh lokalnih cest skupaj z novimi cestami v občini Izola znaša 42.325 m 

(42,325 km). 

Skupna dolžina vseh javnih cest v občini Izola tako znaša 127.022 m (127,022 km). 

 

S predlogom odloka se dopolni odlok z navedenimi cestami ter s tem te ceste razglasi za 

kategorizirane občinske javne ceste, za katere upravljanje, urejanje, stanje in odvijanje prometa je 

pristojna občina in za katere veljajo vsi veljavni predpisi na področju prometa in pravil cestnega 

prometa.  

 

 

III. 

 

V 4. členu odloka se kategorizira nova občinska cesta, ki je bila prenesena med občinske 

ceste in sicer bivša državna obalna cesta Koper (Semedela) - Izola (R3-754, odsek 1504), priključek 

Ruda (R3-754, odsek 0437), del ceste Izola (Ruda) - priključek Izola (R3-754, odsek 1508) z vsemi 

odseki, kot sledi: 

 

Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

10 177410     Koper (Semedela) - Izola   3.811 

 

 

    177412 O 177411 Koper Žusterna - Izola Ruda O 177413 1.696 V 466 Koper 

    177413 O 177412 Izola Ruda - priključek Izola O 1622 846 V  

  177414 O 177412 Pentlja Ruda O 177112 250 V  

  177415 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 181 V  

  177416 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 244 V  

  177417 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 284 V  

  177418 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 310 V  

 

 

Šifra ceste 177410 je določena skladno s pravilnikom in je šifra občine, v kateri se cesta 

prične, v tem primeru Mestni občini Koper (v nadaljevanju: MO Koper). 

  



Odsek ceste št. 177412 »Koper Žusterna - Izola Ruda« prične v MO Koper in konča v naši 

občini Izola. Dolžina odseka v MO Koper je 466 m, v občini Izola pa 1230 m.  

 
 

 

Vsi ostali odseki ceste št. 177410 so na območju občine Izola.  

 

Odsek ceste št. 177413 »Izola Ruda - priključek Izola« je dolg 846 m in poteka od nadvoza 

nad odsekom do krožišča - priključek Izola na HC. 

 

 
 

  



Odseki od št. 177414 do št. 177418 »Pentlja Ruda« tvorijo vse priključke na pentlji Ruda 

bivše državne ceste, ima pa vsak priključek svojo šifro odseka. 

Odsek 177414 je dolg 250 m.  

Odsek 177415 je dolg 181 m.  

Odsek 177416 je dolg 244 m.  

Odsek 177417 je dolg 284 m. 

Odsek 177418 je dolg 310 m. 

 

 
 

 

V 5. členu odloka se obstoječi odsek št. 141021 »Industrijska cesta« razdeli na dva nova 

odseka, odseka št. 141021 in 141023 ter kategorizira nove odseke, kot sledi: 

 

Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

2 141020     
INDUSTRIJSKA CESTA - PO 140020 - 

JUŽNA CESTA 
  2.558 

 

  

    141021 O 177112 Industrijska cesta do krožišča Komunala O 141024 271 V   

    141022 C 140020 Južna cesta C 177110 1.428 V   

  141023 O 141024 Industrijska cesta od krožišča Komunala O 140025 629 V  

  141024 O 141025 Krožišče Komunala O 141025 75 V  

  141025 O 1622 Priključek Izola - krožišče Komunala O 141024 116 V  

  141026 O 1622 Priključek Izola - Južna cesta O 642241 39 V  

 

Odsek št. 141021 »Industrijska cesta« je po veljavni kategorizaciji dolg 905 m. Zaradi 

izgradnje krožišča pri Komunali, se obstoječi odsek razdeli na dva nova odsek in sicer na odsek št. 

141021 »Industrijska cesta do krožišča Komunala«, ki je dolg 271 m in odsek št. 141023 

»Industrijska cesta od krožišča Komunala«, ki je dolg 629 m. Krožišče pri Komunali je 

kategorizirano kot svoj odsek št. 141024 »Krožišče Komunala«, z dolžino 75 m. 

Novo zgrajena cesta med krožiščem - priključkom Izola in novim krožiščem pri Komunali 

tvori odsek št. 141024 »Priključek Izola - krožišče Komunala« z dolžino 116 m. 

Krak krožišča - priključka Izola do obstoječe kategorizirane ceste JP št. 642241 »Dostopna 

cesta za union« je predviden kot samostojni odsek št. 141026 »Priključek Izola - Južna cesta« z 

dolžino 39 m. 



 
 

 

IV. 

 

Podlaga za sprejem predloga odloka so: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 

- Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – 

ZCes-1) 

- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) 

- Statut Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/1999, 17/2012 in 6/14) 

- Odlok o občinskih cest (Uradne objave Občine Izola, št. 4/1999, 10/1999 in 8/2003) 

 

 

V. FINANČNE POSLEDICE 

 

Predmetne ceste (prej državne) so bile predane v upravljanje in vzdrževanje občine že z 

omenjenim sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 00710-14/2015/4 z dne 04.06.2015. Za 

novozgrajen priključek na hitro cesto in novozgrajeno krožišče pri Komunali je bilo pridobljeno 

uporabno dovoljenje. Vse novokategorizirane ceste so tako tudi formalno vključene v sistem 

upravljanja, zato bo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za njihovo redno in investicijsko 

vzdrževanje. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


VI.  

 

Glede na to, da so zadevne ceste v funkciji javnega prometa in da jih je potrebno 

kategorizirati in s tem sprejeti v upravljanje in na njih zagotoviti varno odvijanje prometa za 

vse udeležence v prometu ter jih uvrstiti v plan vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest 

menimo, da je sprejetje predloga odloka po skrajšanem postopku nujna in upravičena. Glede 

na navedeno, predlagamo predlog odloka v obravnavo in sprejem članom Občinskega sveta v 

skrajšanem postopku. 

 

 

 

 

Urad za gospodarske dejavnosti,  

investicije in komunalni razvoj      Ž u p a n  

Aleš Pesko               mag. Igor Kolenc 
 

 

 

 

 

Priloga: 

- veljavni odlok - UPB 

- Predlog odloka  

 

 

 

 

V vednost: 

- članom Občinskega sveta 

- zbirka dokumentarnega gradiva 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
 



  

                                       PREDLOG 

 

Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 

in 8/2003), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta občine Izola (Ur. objave 

Občine Izola, št. 15/99 in 17/12, 6/14) je Občinski svet občine Izola na svoji seji dne __________ 

2016 sprejel 

 

 

ODLOK  

 
O  SPREMEMBI IN DOPOLNITVI  ODLOKA O  

 

KATEGORIZACIJI OBČINSKIH  CEST 

   

V OBČINI IZOLA 
 

 

1. člen 

 

V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradne objave Občine Izola, št. 4/13 – UPB; v 

nadaljnjem besedilu: odlok) se v pregledu »Lokalne ceste (LC) med naselji v občini Izola in 

naselji v sosednjih občinah so:« doda pod zaporedno številko 10 nova kategorizirana občinska 

cesta z odseki, kot sledi: 

 

Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

10 177410     Koper (Semedela) - Izola   3.811 

 

 

    177412 O 177411 Koper Žusterna - Izola Ruda O 177413 1.696 V 466 Koper 

    177413 O 177412 Izola Ruda - priključek Izola O 1622 846 V  

  177414 O 177412 Pentlja Ruda O 177112 250 V  

  177415 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 181 V  

  177416 O 177413 Pentlja Ruda O 177112 244 V  

  177417 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 284 V  

  177418 O 177112 Pentlja Ruda O 177413 310 V  

 

 

2. člen 

 

V 4. členu odloka se pod preglednico cest spremeni dolžina lokalnih cest in sicer se dolžina 

lokalnih cest poveča za dolžino nove kategorizirane ceste iz 1. člena tega odloka tako, da se sedaj 

tekst glasi: 

»Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Izola znaša 34.848 m (34,848 km).«. 

 

 

3. člen 

 

V 5. členu odloka se v pregledu »zbirne mestne ceste (LZ):« besedilo kategorizirane občinske 

ceste 141020 pod zaporedno številko 2 spremeni, in sicer se zaradi kategorizacije priključka Izola 



na hitro cesto obstoječi odsek 141021 razdeli na dva nova odseka, 141021 in 141023 ter 

kategorizira nove odseke tako, da se pregled pod zaporedno številko 2 sedaj glasi: 

 

Zap. 

št. 
Cesta Odsek 

Začetek 

odseka 
Potek ceste 

Konec 

odseka 

Dolžina 

[m] 

Namen 

uporabe 

Preostala 

dolžina v 

sosednji 

občini (m) 

2 141020     
INDUSTRIJSKA CESTA - PO 140020 - 

JUŽNA CESTA 
  2.558 

 

  

    141021 O 177112 Industrijska cesta do krožišča Komunala O 141024 271 V   

    141022 C 140020 Južna cesta C 177110 1.428 V   

  141023 O 141024 Industrijska cesta od krožišča Komunala O 140025 629 V  

  141024 O 141025 Krožišče Komunala O 141025 75 V  

  141025 O 1622 Priključek Izola - krožišče Komunala O 141024 116 V  

  141026 O 1622 Priključek Izola - Južna cesta O 642241 39 V  

 

 

4. člen 

 

V 5. členu odloka se pod preglednico cest spremeni dolžina zbirnih mestnih cest, in sicer se 

dolžina cest poveča za dolžino novih kategoriziranih odsekov ceste iz 3. člena tega odloka tako, 

da sedaj tekst glasi: 

»Skupna dolžina zbirnih mestnih cest (LZ) v občini Izola znaša 4.911 m (4,911 km).« 

in tekst pod preglednico mestnih in krajevnih cest sedaj glasi: 

»Skupna dolžina vseh lokalnih cest v občini Izola znaša 42.325 m (42,325 km).«. 

 

 

5. člen 

 

V 7. členu odloka se spremeni tekst, ki sedaj glasi: 

»Skupna dolžina vseh javnih cest v občini Izola znaša 127.022 m (127,022 km).«. 

 

 

6. člen 

 

H kategorizaciji novih občinskih cest in k spremembam, določenih s tem odlokom, je bilo v 

skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 

48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-

3/2015-144 (507) z dne 26.06.2015. 

 

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola. 

 

 

Št.: 371-57/2015 

Izola,  

                        ŽUPAN  
 

                  mag. Igor Kolenc 

 


