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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  SEJI MESTNEGA 
 SVETA MESTNE OBČINE  LJUBLJANA  
 
PRIPRAVILA: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  
 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet   
 
NASLOV: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest s predlogom za hitri postopek 
 
POROČEVALCI:  Rudolfa Ciuha, načelnica Oddelka 
 za gospodarske dejavnosti in promet 
 Pavel  Klavs, podsekretar Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet 
 Peter Skušek, višji svetovalec Oddelka za gospodarske 
 dejavnosti in promet 
 
PRISTOJNO DELOVNO  
TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest po hitrem postopku.  
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest.  

 
   

         ŽUPAN 
Zoran JANKOVIĆ 

 
Prilogi:  

- Predlog odloka z obrazložitvijo 
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (deli členov, ki se spreminjajo) 
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PREDLOG 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – 
UPB1), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na        seji dne      
sprejel 
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

 
 

1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05) se v 3. členu: 
 
- besedilo pod zaporedno številko 17 spremeni tako, da se glasi: 
 

17 211041 O 211261 Barjanska c., od Aškerčeve c. 
do Finžgarjeve ul. 

O 212921 249 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 18  nadomesti z besedilom, ki se glasi:  

 
18 211042 O 212921 Barjanska c., 

od Finžgarjeve ul. do 
Riharjeve ul./Ziherlove ul. 

O 212922 354 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 19 spremeni tako, da se glasi: 
 

19 211043 O 211042 Riharjeva  c., 
od Barjanske c. do Ceste v 
Mestni log 

O 212831 315 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 20 spremeni tako, da se glasi: 
 

20 211044 O 212922 Barjanska c., od Riharjeve ul. 
do 0117_5 

O 0117_5 1657 V 

 
 

2. člen 
V 5. členu se: 
 
- črta besedilo pod zaporednimi številkami 13 (odsek 212052), 14 (odsek 212053), 15 (odsek 
212054), 16 (odsek 212055), 17 (odsek 212056) 
 
- besedilo pod zaporedno številko 20 spremeni tako, da se glasi: 
 

20 212062 O 211261 Groharjeva c., od Aškerčeve c. 
do Finžgarjeve ul. 

O 212921 409 V 

 



 3

- besedilo pod zaporedno številko 151 spremeni tako, da se glasi: 
 

151 212631 O 212922 Kolezijska ul., od Riharjeve ul. 
do Gerbičeve ul. 

O 212632 149 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 160 spremeni tako, da se glasi: 
 

160 212671 O 212865 C. na Brdo, od  Poti za Brdom 
do C. na Bokalce 

O 212672 603 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 216 spremeni tako, da se glasi: 
 

216 212864 O 212843 C. na Brdo, od Rožne doline, 
Cesta II do Poti za Brdom 

O 212865 1384 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 217 spremeni tako, da se glasi: 
 

217 212865 O 212671 Pot za Brdom, od C. na Brdo 
do Brdnikove ulice 

O 212692 540 V 

 
- na koncu za besedilom  pod zaporedno številko 228 doda besedilo, ki se glasi: 

 
229 212921 O 211041 Finžgarjeva ul., 

od Barjanske c. do Groharjeve 
ul. 

O 212062 226 V 

230 212922 O 212921 Riharjeva ul, 
od Finžgarjeve ul. do 
Barjanske c. 

O 211042 382 V 

 
3. člen 

V 6. členu se:  
 
- besedilo pod zaporedno številko 9 spremeni tako, da se glasi: 
 

9 214051 O 214032 Kongresni trg, od Wolfove ul. 
do Gosposke ul. 

O 214052 130 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 183 spremeni tako, da se glasi: 
 

183 215374 O 211042 Ziherlova ul., od Barjanske c. 
do Trnovskega pristana 

O 215382 675 V 

189 215392 O 211041 Finžgarjeva ul., od Barjanske 
c. do Gradaške ul. 

O 215383 150 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 195 spremeni tako, da se glasi: 
 

195 215411 O 212922 Mencingerjeva ul., od 
Riharjeve ul. do Kopališke ul. 

O 215402 194 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 314 spremeni tako, da se glasi: 
 

314 216082 O 212042 Adamič-Lundrovo nabrežje, 
od Kopitarjeve ul. do 
Tromostovja 

O 214033 335 V 
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- besedilo pod zaporedno številko 315 spremeni tako, da se glasi: 
 

315 216083 O 214034 Mačkova ul., od Stritarjeve ul. 
do Pogačarjevega trga 

O 216084 60 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 883 spremeni tako, da se glasi: 
 

883 218991 O 212921 Bogišičeva ul., od Finžgarjeve 
ul. do Mirja 

O 215394 140 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 884 spremeni tako, da se glasi: 
 

884 218992 O 212921 Murnikova ul., od Finžgarjeve 
ul. do Mirja 

O 215394 183 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 885 spremeni tako, da se glasi: 
 

885 219001 O 212062 Finžgarjeva ul., od Groharjeve 
c. do Hajdrihove ul. 

O 219031 397 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 895 spremeni tako, da se glasi: 
 

895 219051 O 212922 Zeljarska ul., od Riharjeve ul. 
do Kopališke ul. 

O 215402 167 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 945 spremeni tako, da se glasi: 
 

945 219191 O 212634 Gerbičeva ul., od Koprske ul. 
do Tbilisijske ul. 
 

O 219192 269 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 946 spremeni tako, da se glasi: 
 

946 219192 O 215432 
 

Tbilisijska ul., od Tomažičeve 
ul. do Gerbičeve ul. 
 

O 219191 303 V 

 
- na koncu za besedilom pod zaporedno številko 1376 doda besedilo, ki se glasi: 

 
1377 214031 O 212052 Kongresni trg, od Slovenske c. 

do Wolfove ul. 
O 214032 166 V 

1378 214032 O 214031 Wolfova ul., od Kongresnega 
trga do Tromostovja 

O 214033 162 V 

1379 214033 O 214032 Tromostovje, od Wolfove ul. 
do Stritarjeve ul. 

O 214034 35 V 

1380 214034 O 214033 Stritarjeva ul., od Tromostovja 
do Ciril-Metodovega trga 

O 214035 105 V 

1381 214035 O 214034 Ciril-Metodov trg, od 
Stritarjeve ul. do Kopitarjeve 
ul. 

O 212042 291 V 

1382 220651 O 212864 Tehnološki park, 
od Ceste na Brdo do Poti za 
Brdom 

O 212865 399 V 
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4. člen 

V 7. členu se:  
 
- besedilo pod zaporedno številko 197 spremeni tako, da se glasi: 
 

197 713541 O 212922 Kolezijska ul., od Riharjeve ul. 
do h. št. 24 

Z h. št. 24 64 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 708 spremeni tako, da se glasi: 
 

708 720103 O 214032 Knafljev prehod, od Wolfove 
ul. do Slovenske c. 

O 212012 185 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 729 spremeni tako, da se glasi: 
 

729 720154 O 214035 Študentovska ul., od Ciril-
Metodovega trga do Za 
ograjami 

O 720155 58 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 747 spremeni tako, da se glasi: 
 

747 720176 O 214035 Medarska ul., od Ciril-
Metodovega trga do Mačkove 
ul. 

O 216083 49 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 748 spremeni tako, da se glasi: 
 

748 720177 O 214035 Dolničarjeva ul., od Ciril-
Metodovega trga do h. št. 6 

Z h. št. 6 136 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 761 spremeni tako, da se glasi: 
 

761 720305 O 214032 Gerberjevo stopnišče, od 
Wolfove ul. do Hribarjevega 
nabrežja 

O 720301 24 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 804 spremeni tako, da se glasi: 
 

804 720381 O 214033 Cankarjevo nabrežje, od 
Tromostovja do Gallusovega 
nabrežja 

O 720382 293 P 

 
- besedilo pod zaporedno številko 813 spremeni tako, da se glasi: 
 

813 720394 O 214034 Mestni trg, od Stritarjeve ul. 
do Ribjega trga 

O 720307 35 P 
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5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest iz tega odloka je dala Direkcija Republike Slovenije za ceste 
pozitivno mnenje številka 37162-3/2008 z dne 11. 2. 2008. 
 

6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  

  Župan 
Mestne občine Ljubljana 
       Zoran Janković 
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Obrazložitev 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

 
 
Pravni temelji 
Pravni temelji za sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest (v nadaljevanju: odlok) za območje Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljevanju: MOL) so: 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, 33/06 - UPB1), ki določa, da občina 
kategorizira občinske ceste z odlokom,  

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 49/97), ki določa 
merila za kategorizacijo tako občinskih, kot državnih cest, 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 
besedilo), ki v 27. členu med drugimi določa pristojnost Mestnega sveta MOL, da 
sprejema odloke in druge akte. 

 
Občinske ceste se kategorizirajo skladno z Zakonom o javnih cestah in morajo temeljiti na 
merilih 11. in 12. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest. Predlog kategorizacije 
občinskih cest je treba predhodno poslati v pregled in mnenje Direkciji  Republike Slovenije 
za ceste, ki v sodelovanju z občino preveri pravilnost uporabe meril za razmejitev občinskih 
cest po kategorijah. 
 
Sočasno potekajo tudi aktivnosti kategorizacije načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih 
rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter posledične spremembe kategorizacije občinskih 
cest na podlagi meril za kategorizacijo javnih cest in predpisov o urejanju prostora v 
prostorskem planu občine, skladno s sedmim odstavkom 3. člena Zakona o javnih cestah – 
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 33/06). 
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih so potrebne spremembe in dopolnitve odloka 
Z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, 70/05) v letu 2005 so bile 
obstoječe občinske ceste na novo razvrščene v kategorije glede na njihov prometni pomen in 
povezovalne funkcije v prostoru. Razlog priprave odloka so nastale spremembe v obdobju po 
sprejetju odloka, zlasti izgrajeni novi cestni odseki, katerim je treba določiti kategorijo 
(skladno z zakonsko zahtevo). 
 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest predstavlja osnovo za vzpostavitev in vodenje 
predpisane evidence o javnih cestah in objektih na njih kot podpore upravljanju s cestami. 
 
Ocena stanja 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju MOL je bil sprejet v juliju 2005. 
 
V predlogu sprememb in dopolnitev odloka so zajeti: 

- cestni odseki, ki so bili zgrajeni ali rekonstruirani v obdobju po sprejetju odloka 
oziroma tisti odseki, ki še niso kategorizirani, 

- posledične spremembe obstoječih odsekov, katerim se je z zgraditvijo nove ceste 
spremenil prometni pomen ter povezovalna funkcija, 

- sprememba kategorije ceste zaradi spremenjene prometne ureditve. 
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V letu 2007 so bili zgrajeni naslednji novi odseki občinskih cest: 
- Barjanska cesta z  mostom čez Gradaščico med Finžgarjevo ulico in Riharjevo ulico;  
- Pot za Brdom ob Tehnološkem parku Brdo, med Brdnikovo cesto in Cesto na Brdo; 
- povezovalna cesta med Gerbičevo ulico in Tbilisijsko ulico. 

 
Z graditvijo novih cestnih odsekov se spreminja prometni pomen Finžgarjeve ulice in 
Riharjeve ulice ter ceste Za opekarno (sedaj Tehnološki park).  
 
Poglavitne rešitve 
Barjanska cesta se uvrsti med lokalne glavne ceste (LG) v  kategorijo, v kateri sta odseka, ki 
ju povezuje.  
 
Del ceste Pot za Brdom, med križiščem s cesto Tehnološki park in Cesto na Brdo, se uvrsti 
med lokalne zbirne ceste (LZ). 
 
Povezovalna cesta med Gerbičevo in Tbilisijsko se uvrsti med lokalne krajevne ceste (LK), v 
isto kategorijo kot sta uvrščena obstoječa  odseka, ki ju povezuje. 
 
Del Finžgarjeve ulice (med Barjansko in Groharjevo) ter del Riharjeve ulice (med Groharjevo 
in novim križiščem z novo Barjansko cesto) se uvrstita med lokalne zbirne ceste (LZ). 
 
Cesta Tehnološki park se uvrsti med lokalne krajevne ceste (LK). 
 
K predlogu kategorizacije je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije 
za ceste številka 37162-3/2008 z dne 11. 2. 2008. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
Novozgrajeni cestni odseki se prenašajo v vzdrževanje koncesionarju. V tem obsegu se 
poveča obseg vzdrževanja in plačilo teh storitev. 
 
 
 
Pripravila:       Oddelek za gospodarske  
Lidija Gregorič                                                                         dejavnosti in promet 
Pavel Klavs                                                            Načelnica  
                 Rudolfa Ciuha       
 
 
Ljubljana, 13. 2. 2008          
 
 
 
 
 
 


