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Zadeva: Kategorizacija občinskih cest - ustno vprašanje (98. čl. poslovnika mestnega sveta) 

 

 

Kot predsednica Komisije za pobude občanov Mestnega sveta MOL sem se seznanila s pobudo občana 

z dne 27. 1. 2016 za kategorizacijo ceste v Gameljnah (parc. št. 1495/2, k.o. Gameljne), ki je po 

Odloku o občinskem prostorskem načrtu MOL pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

postavitev mizarske delavnice in s tem širitev družinskega podjetja, v katerem občan namerava 

zaposliti 40 ljudi. Občan je tudi predložil sodbo upravnega sodišča IU 643/2015-7 z dne 22.10.2015 in 

navedel, da gradbeno dovoljenje pridobiva že 18 let. 

 

Dne 4. 2. 2016 je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet prejel vlogo občana za kategorizacijo 

ceste na parc. št. 1495/2, k.o. Gameljne, ter dne 22. 2. 2016 prošnjo Komisije za pobude občanov za 

posredovanje stališča oddelka. Oddelek je v odgovoru občanu z dne 18. 2. 2016 zapisal, da je v 

letošnjem planu priprava strokovnih podlag za kategorizacijo občinskih cest, kamor bo uvrščena tudi 

predmetna cesta. V pisnem sporočilu komisiji z dne 11. 3. 2016 je oddelek pojasnil, da se je »postopek 

novelacije kategorizacije občinskih cest pravzaprav šele pričel in da bodo gradiva pripravljena v roku 

6- 9 mesecev. 

Komisija za pobude občanov je pobudo obravnavala na 6. seji dne 23. 3. 2016, na 7. seji dne 15. 6. 

2016 in na 8. seji dne 14. 9. 2016. Ker komisija niti iz pisnih odgovorov pristojnega Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet, niti od ustnih pojasnil predstavnika oddelka na 7. seji ni dobila 

zahtevanih odgovorov, v skladu z 98. členom poslovnika mestnega sveta postavljam ustno vprašanje: 

 

1. V kateri fazi je torej postopek novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest?  

2. Kaj je bilo od vložitve pobude občana do danes narejeno? (Prosim za konkretne podatke,   

    kronološko časovnico o morebitnem usklajevanju z ministrstvom, direkcijo za ceste ipd.) 

3. Kdaj načrtujete uvrstitev gradiva za sprejem novega odloka na sejo mestnega sveta? 

4. Ali je predmetna cesta v celoti v občinski lasti? Če ni, ali predvidevate odkup zemljišča? 

 

 

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem. 

 

 

                                                                                             Ksenija Sever 

                                                                                             Mestna svetnica 

 

 

 


