
 

Občina Razkrižje – spremembe občinskih cest 

Zaradi neusklajenosti veljavnega občinskega odloka, osmi (trasami) občinskih cest in stanjem v naravi,  

Občina Razkrižje pristopa k uskladitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest z digitalnimi osmi cest.  

Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo,  Občina Razkrižje 

postopoma ureja lastništva na več zemljiščih, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih 

zemljiščih. Posamezne ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s 

spremembo Odloka tako vključuje v evidenco kategoriziranih cest. 

Modra črta-nova os poti 

1. Nova kategorizacija cest 

 

JP 724777 
 
Kategorizira se nova javna pot 724777, 
ki je namenjena dostopu do HŠ 41. 
(Gibina-Makovec) 
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JP 724785 
 
Kategorizira se nova javna pot 724785, 
ki je namenjena dostopu do HŠ 78 in 
83. (Gibina-novo naselje-Ivanušič) 

 

JP 724786 
 
Kategorizira se nova javna pot 724786, 
ki je namenjena dostopu do HŠ 81 in 
82. (Gibina-novo naselje- Angelov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Spremembe pri kategorizaciji obstoječe kategoriziranih cest 

2.1. Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 

 

JP 724764 
 
Kategorizacije javne poti 724764 se 
uredi tako, da od JP 724761 poteka po 
parcelnih številkah 227/14, 227/31 in 
227/27, od parcelne številke 224/24 je 
novi potek JP 724764 podoben 
nekdanjemu poteku in usklajen z 
dejanskim stanjem v naravi.  
Spremembo poteka kategorizacije so 
predlagali občani iz naslova Veščica 45, 
saj drugi  občani to cesto uporabljajo za 
dostop do njiv in gozda  na moteč 
način. S tremi lastniki je za potrebe 
nove poti občina podpisala predhodni 
dogovor za ureditev nove poti in sedaj 
še pogodbo za brezplačno pridobitev 
nepremičnin. (Veščica gmajna-Kraus) 

 

JP 724784 
 
Potek javne poti 724784 se uredi glede 
na dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi.  (Gibina- 
Tivadar-Pečnik)  



 

JP 724783 
 
Kategorizacija javne poti 724783 se 
uredi glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
(Gibina- Sovič) 

 

JP 724851 
 
Kategorizacija javne poti 724851 se 
uredi glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
(Šafarsko- Razkrižje-Mexika) 

 

JP 724853 
 
Potek javne poti 724853 se uredi glede 
na dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi. Pri tem se ji 
spremeni stik z JP 724851.  (Šafarsko-
Miholič)  



 

JP 724803 
 
Kategorizacija javne poti 724803 se 
premakne na južni del parcele št. 
613/1, ki je v lasti Občina Razkrižje, saj 
je ob križišču med JP 724803 in 724802 
predvideno parkirišče za pokopališče.  
(pot do pokopališča iz smeri Šafarsko)  

 

JP 724806 
 
Kategorizacija javne poti 724806 se 
uredi glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
Cesto se podaljša do HŠ 28D. (Šafarsko 
-Kunčič)  

 

JP 724857 
 
Kategorizacija javne poti 724857 se 
uredi glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
(Šafarsko -gramozna jama) 



 

JP 724901 
 
Potek javne poti 724901 se uredi 
glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
(Šprinc-Pergar) 

  

JP 724805 
 
Javno pot 724805 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi uredi in podaljša do konca 
parcele 557 (k.o. 277). (Šafarsko-
Vozlič) 

 

JP 724823 
 
Javno pot 724823 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi uredi in podaljša do konca 
parcele 123/2 (k.o. 278). (Gibina-
Zanjkovič) 



 

JP 724905 
 
Javno pot 724905 se z namenom 
obdelovanja »Rumičeve domačije« 
uredi in podaljša do javne poti 724881.  
Zaključek JP 724905 poteka po 
nekdanjem koncu javne poti 724892.  
(Šprinc-Rumič) 

 

JP 724881 
 
Občina Razkrižje in Občina Ljutomer sta 
oktobra 2017 sklenila dogovor, da 
javno pot 724881 v celoti prevzame v 
upravljanje Občina Razkrižje. Občina 
Razkrižje posledično kategorizira 
celoten odsek v svoji občini.  (Šprinc-
Globoka-Podgorelec) 

 

JP 724872 
 
Javno pot 724872 se podaljša do HŠ 
12b.  
HŠ 12b je imela urejen kategoriziran 
dovoz po javni poti 724875, katera se 
zahtevnejšega terena v naravi skrajša, 
objektu z HŠ 12b se uredi dovoz s 
podaljšanjem javne poti 724872.   
(Veščica-Bedekovič)  

 



2.2.  Krajšanje kategorizacije cest 

 

JP 724892 
 
Javno pot 724892 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša do zadnjega objekta 
pred gozdom. (Šprinc-Klenar)  

 

JP 724763 
 
Javno pot 724763 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša do konca parcele 476 
(k.o. 276). (Razkrižje- Na gmajni) 



 

JP 724772 
 
Javno pot 724772 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša do konca parcele 334 
(k.o. 278). (Šafarsko- nekoč Heđet)  

 

JP 724792 
 
Glede na telefonski pogovor z lastnico 
hiše (HŠ 15), se kategorizacija  občinske 
ceste skrajša do dela, kjer je cesta na 
novo urejena z asfaltom. Ta del so 
lastniki uredili z lastnimi finančnimi 
sredstvi, zato na obnovljenem delu ne 
želijo imeti kategorizirane občinske 
ceste.  (Šafarsko-Šafar)  

 

JP 724875 
 
Javno pot 724875 se zaradi 
zahtevnejšega terena ceste v naravi 
skrajša do zadnjega objekta, ki ima 
dostop s te ceste.  
Objektu s HŠ 12b se uredi dovoz s 
podaljšanjem javne poti 724872.  
(Razkrižje-Bedekovič)  



 

JP 724816 
 
Kategorizacija javne poti 724816 se 
uredi tako, da se skrajša glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi.  
(Razkrižje-Belaj)  
DRSI poda pozitiven predlog, če je 
odsek dolg vsaj 50 m, v tem primeru je 
samo 13. 

 

JP 724822 
 
Javno pot 724822 se skrajša in uredi 
glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi.  
(Gibina- Kreft)  

 

JP 724841 
 
Javno pot 724841 se skrajša in uredi 
glede na dejanski obstoj za 
kategorizacijo ustrezne ceste v naravi. 
 
Na podlagi geodetske odmere, dne 
11.6.2020 je sklenjen dogovor za  
kategorizacijo do konca gospodarskega 
objekta 
 (Šafarsko - Kern) 



 

JP 724918 
 
Javno pot 724918 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša do parcele 673/1 (KO 
275).  (Veščica -Tratnik)  

 

JP 724775 
 
Kategorizacija javne poti 724775 se 
uredi tako, da se skrajša do konca 
parcele 611 (k.o. 278).  (Gibina-Vozlič) 

 

JP 724776 
 
Javno pot 724776 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša. (Gibina-Vinko)  



 

JP 724813 
 
Javno pot 724813 se glede na dejanski 
obstoj za kategorizacijo ustrezne ceste 
v naravi skrajša do parcele 632/4. 
(Razkrižje- Vinko) 

 

JP 724814 
 
Kategorizacija javne poti 724814 se 
uredi tako, da se  skrajša do parcele 
701/1 (k.o. 276).  (Razkrižje-Novak)  
 

 

JP 724852 
 
Javno pot 724852 se skrajša glede na 
dejanski obstoj za kategorizacijo 
ustrezne ceste v naravi.   (Šafarsko-
Zanjko)  



 

JP 724856 
 
Kategorizacija javne poti 724856 se 
uredi tako, da se skrajša do konca 
parcele 418/2 (k.o. 277). (Šafarsko-
Kermek)  

 

JP 724861 
 
Kategorizacija javne poti 724861 se 
uredi tako, da se konča na parcelni meji 
med parcelama 396/6 in 502/1, saj je 
slednja v lasti fizičnih lastnikov.    
Trenutna kategorizacija sega daleč na 
privatno zemljišče, ker je bil tam nekoč 
gostinski lokal. Lastniki in Občina 
Razkrižje se strinjajo s krajšanjem 
kategorizacije.  
(Razkrižje-Vučko)  

 

JP 724893 
 
Kategorizacija javne poti 724893 se 
uredi tako, da se skrajša do parcelne 
številke 848 (KO 274). (Šprinc-Sever)  



 

JP 724903 
 
Kategorizacija javne poti 724903 se 
uredi tako, da se skrajša do konca 
parcele 441/2 (k.o. 274). (Šprinc-
Škrlec) 

 

 

  



2.3. Ukinitev kategorizacije cest 

 

JP 724902 
 
Javna pot 724902 se ukine iz 
kategorizacije občinskih cest, ker ni več 
v uporabi (Šprinc-Pergar) . 

 

JP 724824 
 
Javna pot 724824 se ukine iz 
kategorizacije občinskih cest, saj 
poteka po zaraščeni voziščni 
konstrukciji. (Gibina-Vozlič)  

 

JP 724831 
 
Javna pot 724831 se ukine iz 
kategorizacije občinskih cest, saj 
poteka po zaraščeni voziščni 
konstrukciji. (Gibina-proti Wolf)  



 

JP 724844 
 
Javna pot 724844 se ukine iz 
kategorizacije občinskih cest, saj 
poteka po zaraščeni voziščni 
konstrukciji.  
Pisna izjava, da se lastniki strinjajo z 
izbrisom javne poti iz kategorizacije, je 
priložen vlogi za spremembo 
kategorizacije občinskih cest.  
(Šafarsko- Utroša)  

 

JP 724874 
 
Javna pot 724874 se ukine iz 
kategorizacije občinskih cest, V lastni 
režiji je cesto tudi asfaltirala, zato ne 
želi, da tu poteka kategorizirana 
občinska cesta.  (Veščica-Prajnar)  

 

JP 724911 
 
Občina Razkrižje in Občina Ljutomer sta 
oktobra 2017 sklenili dogovor, da javno 
pot 724911 v celoti prevzame v 
upravljanje Občina Ljutomer, zato se jo 
ukine iz kategorizacije občinskih cest v 
Občini Razkrižje.  (Veščica-križ-
Globoka)  

 



2.4. Sprememba oštevilčenja že kategorizirane ceste 

 

 

JP 724919 
 
Kategorizacija javne poti  724918 se v 
srednjem delu zaradi neobstoja ukine.  
Na njenem nekdanjem koncu se 
kategorizira nova javna pot  724919. Pri 
tem se usmerjenost nekdanjega poteka 
JP 724918 spremeni.  (Veščica -Pajek-
Kovačič)  

 

 


