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8) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v 

prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Osnutek Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih 

cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 
 

 

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Aleksandra Žumer, svetovalka za 

pravne zadeve. 
 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembi odloka o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled, v skladu s 73. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava 

in sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembi odloka o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predloga Odloka o spremembi odloka o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. 

                                                                   

 

 

 

 

 

        Janez Fajfar, 

         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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          Osnutek 

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih cestah (uradni list RS št. 14/99, 43/00) in 16. člena 

Statuta Občine Bled  (Uradni list RS št. 119/03-UPB1, 84/06), je Občinski svet Občine Bled, na 

.... redni seji, dne ................, sprejel 

 

 

Odlok 

o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled 

 

 

 

1.člen 

V Odloku o kategorizaciji  občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled (Uradni list RS št. 

14/99) se v  6. členu  spremeni določitev poteka in dolžina javne poti označeno pod številko JP 

512390,  tako, da glasi: 
Zap. 

Št. 

Št. ceste 

ali odseka 

Začetek 

ceste 

Potek ceste Konec ceste 

ali odseka 

Dolžina 

ceste 

Namen 

uporabe 

39. 512390 013050 Pod skalo 013520 210m mp 

 

 

2.člen 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 

Datum:       Župan Občine Bled 

        Janez Fajfar 
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OBRAZLOŽITEV:  

Občinskemu svetu Občine Bled  predlagamo spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

in kolesarskih poti v Občini Bled iz razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

Dne 23.4.2007 smo na Občini Bled prejeli Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled (Uradni list RS št. 14/99) 

in sicer v delu, v katerem določa, da javna pot JP 512391 poteka po delu parc. št. 16/3 k.o. Bled 

(nepremičnina v zasebni lasti Hotela Jelovica). V pobudi predlagatelj (Hotel Jelovica) predlaga 

razveljavitev predmetnega 6. člena v delu, v katerem določa, da javna pot JP 512391 poteka po 

delu parc. št. 16/3 k.o. Bled.  

Poleg tega je Hotel Jelovica na Upravno sodišče RS vložilo tudi tožbo zoper Občino Bled (prejeli 

smo jo 17.8.2007), v kateri zahteva, da se spremeni lokacijska informacija izdana za parc. št. 

16/3 k.o. Bled in ugotovi, da na tem delu ne poteka kategorizirana cesta. 

 

Praksa Ustavnega sodišča RS je v primerih kategoriziranih občinskih cest, ki so v zasebni lasti  

ustaljena (denimo primeri odločitev: U-I-240/05, Uradni list RS, št. 29/2007; U-I-129/03; U-I-

325/04-8 Uradni list RS, št. 33/2006) in sicer to ugotovi, da je predmetni del odloka v neskladju z 

ustavo ter naloži občini, da ugotovljeno neskladje odpravi v šestih mesecih po objavi odločbe v 

Uradnem listu Republike Slovenije tako, da: 

(1) s pobudnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišča oziroma 

(2)  v istem roku začne postopek razlastitve ali 

(3) v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne poti (dekategorizacija občinske ceste). 

 

Obravnavani odlok je napaden zaradi cca. 15 m ceste, ki poteka od občinske ceste v lasti Občine 

Bled parc. št. 865/0 k.o. Bled do stavbe Hotela Jelovica. Za odkup oziroma prodajo predmetne 

ceste nista zainteresirana niti občina niti njen lastnik Hotel Jelovica (slednje evidentno izhaja iz 

dejstva vložitve pobude in njene vsebine); enako občina ni zainteresirana za njeno razlastitev 

(izpostavlja se vprašanje, ali so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izvedbo tovrstnega 

postopka: med drugim obstoj javnega interesa).  

Poudariti gre, da cesta ni povezovalnega značaja za splošni promet, kakor tudi ni nujno potrebna 

za priključitev na drugo javno cesto. Cesta v nadaljevanju mimo hotela proti avtobusni postaji 

namreč ni kategorizirana in torej ni javna pot, kar pomeni, da je v izključnem lastništvu Hotela 

Jelovica in ima ta absolutno pravico, da odloča o tem, komu dovoli njeno uporabo in komu ne. 

 

Glede na navedeno, predlagamo izvedbo dekategorizacije občinske ceste, saj ta kot že navedeno 

ni povezovalnega značaja, kakor tudi ni nujno potrebna za priključitev na drugo javno cesto. 

Glede predlagane dekategorizacije smo pridobili tudi mnenje Direkcije RS za ceste, ki je dne 

25.4.2007 (na občino smo ga prejeli dne 3.5.2007) izdalo pozitivno mnenje brez pripomb. 

 

Predlagana sprememba odloka se od spremembe odloka, ki je bila uvrščena na dnevni red 

pretekle, 4. redne seje, in katera je bila nato umaknjena z dnevnega reda, razlikuje v dolžini 

ceste, ki se dekategorizira (prej 56 metrov (15 m po parc.št. 16/3 in 41 m po parc. št. 865/0, ki je 

v lasti občine) sedaj 15 m (samo cesta, ki teče po parc.št. 16/3). 

 

Predmetna sprememba ne prinaša občini nikakršnih finančnih obremenitev, ampak ima zgolj 

pozitivne finančne posledice: izogib plačilu nepotrebnih sodnih stroškov. 

 

Aleksandra Žumer 
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33/333/333/333/333/3

33/333/333/333/333/3

15/115/115/115/115/1
16/116/116/116/116/1

33/333/333/333/333/3

17/917/917/917/917/9

17/117/117/117/117/1

16/316/316/316/316/3

861/2861/2861/2861/2861/2

16/416/416/416/416/4

17/817/817/817/817/8
17/717/717/717/717/7

17/917/917/917/917/9

17/517/517/517/517/5

17/417/417/417/417/4

17/317/317/317/317/3
17/517/517/517/517/5

17/117/117/117/117/1

17/217/217/217/217/2

16/316/316/316/316/3

17/117/117/117/117/1

17/617/617/617/617/6

871/0871/0871/0871/0871/0

15/315/315/315/315/3

15/315/315/315/315/3

297/24297/24297/24297/24297/24

297/23297/23297/23297/23297/23

297/12297/12297/12297/12297/12

40/140/140/140/140/1

54/554/554/554/554/5

56/156/156/156/156/1

56/156/156/156/156/1

300/1300/1300/1300/1300/1
54/554/554/554/554/5

300/7300/7300/7300/7300/7

297/10297/10297/10297/10297/1056/156/156/156/156/1
53/553/553/553/553/5

867/1867/1867/1867/1867/1

54/554/554/554/554/5

53/553/553/553/553/5

53/553/553/553/553/5

53/253/253/253/253/2

53/153/153/153/153/1

31/131/131/131/131/1

54/554/554/554/554/5

57/057/057/057/057/0

56/256/256/256/256/2

866/1866/1866/1866/1866/1

13/513/513/513/513/5

13/813/813/813/813/8

13/913/913/913/913/9

370/4370/4370/4370/4370/4

370/5370/5370/5370/5370/5

370/1370/1370/1370/1370/1

370/5370/5370/5370/5370/5

370/4370/4370/4370/4370/4

370/1370/1370/1370/1370/1370/1370/1370/1370/1370/1
370/1370/1370/1370/1370/1

40/340/340/340/340/3

40/340/340/340/340/3

38/238/238/238/238/2

31/431/431/431/431/4

38/238/238/238/238/2

31/431/431/431/431/438/138/138/138/138/1
38/238/238/238/238/2

38/138/138/138/138/1

38/138/138/138/138/1

38/138/138/138/138/1 37/137/137/137/137/137/137/137/137/137/1

37/137/137/137/137/1
37/137/137/137/137/1

371/1371/1371/1371/1371/1
1/01/01/01/01/0

13/1013/1013/1013/1013/10

13/1013/1013/1013/1013/10

13/213/213/213/213/2

13/713/713/713/713/7

54/554/554/554/554/5

36/136/136/136/136/1 32/032/032/032/032/0
55/055/055/055/055/0 31/331/331/331/331/3

53/353/353/353/353/3 31/531/531/531/531/5

860/0860/0860/0860/0860/0

32/032/032/032/032/0

54/154/154/154/154/1
867/2867/2867/2867/2867/2

31/531/531/531/531/5
31/231/231/231/231/2

30/230/230/230/230/232/032/032/032/032/0
29/129/129/129/129/1

367/6367/6367/6367/6367/6

367/3367/3367/3367/3367/3

367/5367/5367/5367/5367/5

30/230/230/230/230/2

32/032/032/032/032/0 30/230/230/230/230/230/230/230/230/230/2
29/129/129/129/129/1 29/229/229/229/229/2

29/229/229/229/229/230/130/130/130/130/1 27/027/027/027/027/0

27/027/027/027/027/0

32/032/032/032/032/0 30/330/330/330/330/3

27/027/027/027/027/035/235/235/235/235/2

54/254/254/254/254/2

26/126/126/126/126/1
54/454/454/454/454/4

26/126/126/126/126/126/226/226/226/226/2

26/226/226/226/226/2

26/226/226/226/226/2

16/216/216/216/216/2
14/114/114/114/114/1

39/039/039/039/039/0

25/025/025/025/025/0
16/216/216/216/216/214/114/114/114/114/1

39/039/039/039/039/0

54/254/254/254/254/2
14/114/114/114/114/154/254/254/254/254/2

10/010/010/010/010/0 10/010/010/010/010/0
10/010/010/010/010/0

35/135/135/135/135/1

16/216/216/216/216/2

35/135/135/135/135/1
10/010/010/010/010/0

14/214/214/214/214/2

14/214/214/214/214/2866/2866/2866/2866/2866/2
35/135/135/135/135/1

19/019/019/019/019/0

866/1866/1866/1866/1866/1

14/214/214/214/214/2

363/4363/4363/4363/4363/4
14/214/214/214/214/2

865/0865/0865/0865/0865/0

866/1866/1866/1866/1866/1

14/214/214/214/214/2

11/211/211/211/211/2

369/0369/0369/0369/0369/0

11/111/111/111/111/1 14/214/214/214/214/2

11/111/111/111/111/1
11/111/111/111/111/1

13/613/613/613/613/6

13/613/613/613/613/6

12/012/012/012/012/0

12/012/012/012/012/0

12/012/012/012/012/0

13/113/113/113/113/1
13/113/113/113/113/1

368/0368/0368/0368/0368/0
13/113/113/113/113/1

3/03/03/03/03/0

3/03/03/03/03/0

14/314/314/314/314/3

14/314/314/314/314/3

16/116/116/116/116/1

33/433/433/433/433/4
33/433/433/433/433/4

33/433/433/433/433/4

33/433/433/433/433/4

14/314/314/314/314/3

33/333/333/333/333/3
33/333/333/333/333/3

33/333/333/333/333/3 33/133/133/133/133/1

BLED

 
 


