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v Občini Kobarid

1. UVOD –
Razlogi za sprejem odloka : Poziv s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo po kategorizaciji
upuščene državne ceste skozi naselje Staro Selo ter poziv po ukinitvi kategorizirane javne poti v industrijski
coni, ki v naravi ne obstaja.
Ocena finančnih in drugih posledic:
Glede na razliko po predlaganem Odloku- povečanje kategoriziranih občinskih cest, bi to pomenilo cca 500
EUR povečanja na investicijskem vzdrževanju občinskih cest. Obenem pa ima to povečanje tudi minimalen
vpliv na povečanje proračuna občine Kobarid v letu 2019, saj se primerna poraba občine za posamezno
proračunsko leto določi, po enačbi:
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi
Pri tem je:
PPi – primerna poraba občine;
Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v
posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na
prebivalca v celotni državi;
Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino
celotne države na prebivalca;
Mi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v
celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na
dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
Si – razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem
prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1.
januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
P – povprečnina;
Oi – število prebivalcev v občini.
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Mnenje odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja: Odbor občinskemu svetu predlaga
potrditev predlaganega sklepa.

3. PRILOGE:
Predlog Odloka, 1x;
Prikaz sprememb, 1x;
Mnenje direkcije Republike Slovenije, 1x;
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4. PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Kobarid na ______redni seji dne _________sprejel naslednji sklep:

SKLEP

I.

Potrdi

se

Odlok

o

spremembah

in

dopolnitvah

v Občini Kobarid.
II.
Sklep stopi v veljavo takoj.

Župan
Robert Kavčič

Številka: 007-3/2018
Datum:

Sklep prejmejo:
Arhiv,tu,1x;
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Odloka

o

kategorizaciji

občinskih

cest

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 18.
člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) in mnenja Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo št. _____________ z dne ____________ je Občinski svet Občine
Kobarid na __. seji dne __.__.2018 sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Kobarid

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 3/13) se tabela v 7. členu
spremeni tako, da se:
 za zaporedno številko 58 doda naslednji zapis:
»

58.1

66759
1

102

STARO SELO

102

812

«

v

 briše zapis pod zaporedno številko 160, ki se glasi:
»

160

66868
1

66865
0

INDUSTRIJSKA CONA V

NH

59

v

«

 spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 49, 50 in 53 ter zadnji zapis, tako da se pravilno glasijo:
»

49

66749
1

66759
0

DO URBANČIČA

HŠ 49A

70

v

50

66750
1

66759
0

MIMO SPOMENIKA

667590

140

v

53

66753
1

66759
0

DO ZELJENAKA

HŠ 2F

69

v

SKUPAJ 43.453

m

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-3/2018
Kobarid, dne: __.__.2018

Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič
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«

