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Občinska uprava Občine Komenda objavlja na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/21 - UPB)

POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI ODLOKA O
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

Občina Komenda je na svoji spletni strani objavila predlog v naslovu navedenega odloka.
Javnost je bila pozvana, da v času javne razprave med 02. 04. 2021 in 01. 05. 2021
posreduje morebitne pripombe k predlogu odloka.
Med javno razpravo so prispele naslednje pripombe in predlogi:
1. Dne 14. 04. 2021 se zglasi Mirko Kepic, Moste 90, 1218 Komenda in opozori na
obstoječo sicer odmerjeno kategorizirano javno pot JP 662097, ki v celoti poteka po
privatnih parcelah. Opozorilo je bilo vzeto na znanje, kategorizacija bo ukinjena
(razvidno iz 4. točke tega poročila).
2. Boštjan Kepic, Moste 90b, 1218 Komenda (prejeto dne 15. 04. 2021) predlaga:
-

vzpostavitev nove javne poti v dolžini 62 m od JP 662095 do meje s parcelo 1476,
k. o. Moste (Tunjščica). Glede na to, da so potrebna zemljišča v lasti občine oz. javno
dobro, je stališče do predloga pozitivno.

-

opozori, da se iz gradiva ne vidi popravek zarisa za JP 662099 in hkrati predlaga, da se
ta pot podaljša na zahod v dolžini 14 m (na parcelo 377/15 do parcele 377/2, k. o.
Moste) in da se na isti parceli vzpostavi nova javna pot v dolžini 26 m proti severu do
parcele 377/16, k. o. Moste. Ugotovljeno je, da je parcela 377/15 občinska in v naravi
ustrezna pot, zato je stališče do predloga pozitivno.

3. Janez Gosenca, Južna cesta 94, 6311 Izola (predlog z dne 15. 04. 2021, prejeto 20.
04. 2021) in Matjaža Hozjana, Breg 181, 1218 Komenda (predlog prejet 22. 04. 2021):
predloga sta po vsebini identična, predlagata kategorizacijo poti od regionalne ceste
R2 413/1080 do parcel 286/12, 286/15 in 186/16, k. o. Moste. Predlagatelj Matjaž
Hozjan istočasno opozarja še na sporne predloge za kategorizacijo, ki naj bi vključevali
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tudi poti, ožje od 300 cm ali celo 260 cm in dodatno navede nekaj po njegovem
mnenju problematičnih konkretnih primerov. V zvezi s predlogi je občinska uprava
sprejela aktivnosti in ukrepe, opisane v 4. in 5. točki tega poročila.
4. V spis so bile dne 29. 04. 2021 s strani občinske uprave vložene dodatne pobude in
predlogi za korekcije odloka, kot sledi:
-

pri lastnikih zemljišč na JP 662097 se preveri strinjanje z obstoječo kategorizacijo (op.:
lastniki so bili dne 30. 04. 2021 z dopisom št. 371-0006/2019 pozvani, da se izjasnijo
glede nadaljnjega obstoja kategorizacije te poti. Ker do določenega roka, to je do 12.
05. 2021 niso predložili pisnih soglasij (prejeli smo le dodatna vprašanja po e-mailu in
telefonu), bo v smislu opozorila iz navedenega dopisa predlagano, da se kategorizacija
te poti ukinja),

-

v Žejah se doda podaljšanje JP 662231 (k. o. Moste) na delu parcele javno dobro 1424
do odcepa na 1423 v dolžini cca 240 m,

-

v Žejah se doda podaljšanje JP 662232 (k. o. Moste) na celotno parcelo javno dobro
1423 v dolžini cca 255 m.

-

glede na dva prejeta predloga z dne 20. 04. 32021 in 22. 04. 2021 za kategorizacijo
poti do parcel 286/13, 286/15 in 286/16, k. o. Moste, se predlaga lastniku zemljišč, po
katerih ta pot delno poteka v naravi, da se ta odsek kategorizira (op.: z dopisom št.
371-0006/2019-23 je bil lastnik dne 29. 04. 2021 pozvan, da do 12. 05. 2021 posreduje
soglasje k predlogu z opozorilom, da se bo v primeru neodziva štelo, da se s
kategorizacijo strinja. Lastnik je v dveh dopisih, prejetih dne 03. 05. 2021 in 12. 05.
2021 zavrnil to možnost, zato se pobuda predlagateljev iz 3. točke tega poročila ne
more upoštevati),

-

skrajša se obstoječa javna pot JP 662101 tako, da ostane le na javnem dobrem parc.
št. 287/4, k. o. Moste, na neodmerjenem privatnem delu pa se ukinja,

-

zaradi neustrezne širine javnega dobra (geodetsko stanje) se za drugo obravnavo
umaknejo nove kategorizacije na:
. 552, k. o. Kaplja vas (predvidena JP 662049),
. 836, k. o. Nasovče (predvidena JP 662036 – ostane le do parcele 393, v
podaljšku se predlog umakne),
. 178/1, k. o. Suhadole (in druge – predvidena JP 662127),
. 1416/3, k. o. Moste (predvidena JP 662126),
. 211/25, k. o. Mlaka (predvidena JP 662198).

5. Glede na dne 22. 04. 2021 prejete pripombe Matjaža Hozjana o domnevno predvidenih
dodatnih kategorizacijah na preozkih poteh občinska uprava podaja naslednja pojasnila:
- JP 662101 – pot je že kategorizirana, ukinjamo pa jo v neodmerjenem delu, kjer poteka
izključno na privatnem zemljišču (op.: ukinitev je bila sicer predvidena ne glede na
pripombo Matjaža Hozjana, glej tudi v 4. točki),
-

JP 662103 - pot je že kategorizirana (v primerih preozkega javnega dobrega obstoječe
kategorizacije ne spreminjamo, če za to ni predloga),
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- JP 662112 - pot je že kategorizirana (v primerih preozkega javnega dobrega obstoječe
kategorizacije ne spreminjamo, če za to ni predloga),
- JP 662114 - pot je že kategorizirana (v primerih preozkega javnega dobrega stanja
kategorizacije ne spreminjamo, če za to ni predloga),
- JP 662117 - gre za novo kategorizacijo krajše poti ustrezne širine in v občinski lasti,
- JP 662118 - gre za novo kategorizacijo krajše poti ustrezne širine in v občinski lasti.
- Matjaž Hozjan opozarja še na predvideno kategorizacijo makadamske poti nasproti
njegovih parcel, ki naj bi bila v najožjem delu široka 280 cm. Iz opozorila sicer ni
povsem jasno, katero pot »nasproti njegovih parcel« je imel v mislih – če je bila mišljena
pot v bližini (na parceli 1416/3, k. o. Moste), je iz pojasnil pod 4. točko razvidno, da je
predlog za kategorizacijo te poti umaknjen.
To poročilo se objavi na spletnih straneh Občine Komenda.

Pripravil: Marjan Potočnik
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Stanislav Poglajen
Župan Občine Komenda

