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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.1.2021 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, 
- Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, 
- Erika Šlibar Mulej, odvetnica. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Radovljica se je seznanil s Poročilom o urejanju ceste za Verigo. 

 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.1.2021 
 
1.)  
 
Pravne ovire na parcelah, ki spadajo v »cesto za Verigo v Lescah« in ki Občini Radovljica 
preprečujejo vzdrževanje in ostala dela na cesti, še vedno obstojijo. Gre za breme vpisane in 
dejansko izvajane služnostne pravice parkiranja, hoje in vožnje z vsemi vozili v korist 
vsakokratnih lastnikov nepremičnin na naslednjih zemljiščih, vse v k.o. Hraše: 

- parc. št. 426/14, parc. št. 419/11 in parc. št. 424/8 , 
- parc. št. 424/6 in parc. št. 496/28,  
- parc. št. 419/9. 

 
Celovite obnove ceste za Verigo tako ni možno izvesti do sklenitve dogovorov z zgoraj 
navedenimi tremi služnostnimi upravičenci. Ti občini preprečujejo izvajanje vzdrževalnih del, 
sami pa ceste ne vzdržujejo, čeprav bi jo glede na podeljeno služnost morali.  
 
Zaradi ureditve spornih razmerij je občina posredovala več pobud za sporazumno rešitev, 
vložila ustrezne tožbene zahtevke in predlagala razlastitev njihovih služnostnih pravic, žal 
neuspešno.  
 
Kljub vsem dosedanjim prizadevanjem se trenutno na cesti lahko izvršijo le najbolj nujna 
vzdrževalna dela, vendar le ob pridobljenem predhodnem vsakokratnem soglasju služnostnih 
upravičencev, ki pa ga Občini Radovljica ne dajo. Po njihovem stališču ne gre za cesto, 
temveč za njihovo dvorišče.   
 
Občina Radovljica je pri Upravni enoti Radovljica že v letu 2008, nato pa ponovno v letu 
2016, sprožila postopke za razlastitev – ukinitev stvarnih služnosti upravičencev, z namenom 
ukinitve služnosti na cesti. Te zadnje vložene zahteve občine je upravna enota ponovno 
zavrgla, z obrazložitvijo, da ni ustrezne zakonske podlage, ki bi ji omogočala vodenje 
postopka za ukinitev služnosti, ustanovljene na podlagi pravnega posla. Njeno odločitev je v 
pritožbenem postopku potrdilo tudi ministrstvo, zato je Občina Radovljica sprožila upravne 
spore. Upravno sodišče je poleti 2019 odločilo, da se tožbam občine ugodi, da se sklepi 
upravne enote odpravijo in se zadeve vrnejo Upravni enoti Radovljica v ponovni postopek, pri 
čemer je v obrazložitvi sodb jasno podalo svoje pravno mnenje, da je treba postopek 
razlastitve služnosti speljati, saj je namenjen prav takim primerom, ki jih kljub prevladujoči 
javni koristi v domeni civilnega prava ni mogoče rešiti.  
 
Upravna enota Radovljica je sledila napotilom sodišča in v februarju 2020 izdala odločbe o 
razlastitvi  služnostnih pravic na cesti, zoper katere pa so se pritožili vsi trije upravičenci. 
Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2020 pritožbam ugodilo in zadevo vrnilo na prvo 
stopnjo v ponovno odločanje Upravni enoti Radovljica, ki mora v ponovljenem 
ugotovitvenem postopku pred izdajo odločbe kot nesporno med drugim ugotoviti (tudi s 
pomočjo izvedenca), ali cesta dejansko poteka po vseh parcelah, na katerih se zahteva izbris 
služnostnih pravic, ali se je na tej cesti dejansko odvijal promet v času uveljavitve Zakona o 
javnih cestah (ZJC-B) in ali se na cesti trenutno odvija promet, obenem pa je naložilo, da 
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mora upravna enota preveriti, ali cesta izpolnjuje pogoje za kategorizacijo na določene 
presečne datume. 
 
Občina Radovljica je v skladu z napotilom ministrstva predloge ustrezno dopolnila, postopek 
pa je še v teku.  
 
2.) 
 
Za celovito obnovo ceste za Verigo je bila v mesecu novembru 2020 izdelana PZI projektna 
dokumentacija z namenom, da občina po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti takoj 
začne z vsemi aktivnostmi, povezanimi z obnovo ceste. Za projektno rešitev obnove ceste so 
pridobljena vsa soglasja pristojnih inštitucij za poseg v prostor. Za samo izvedbo je treba 
izvesti le še postopke razlastitve služnostnih pravic na cesti. Projektantska ocena obnove 
ceste, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika, umestitev pomožnih kolesarskih pasov, meteorne 
kanalizacije in cestne razsvetljave, je ocenjena na približno milijon evrov. Uvrstitev obnove 
ceste za Verigo v proračun bo možna po morebitnem sklenjenem sporazumu občine s 
služnostnimi upravičenci oziroma po izvedeni razlastitvi služnostnih pravic na cesti.  
 
Ne glede na navedeno je v proračunu za leto 2021 na proračunski postavki 44689 - 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ter NRP-ju  045002 - Cesta za Verigo  
zagotovljenih 153.500,00 EUR za ureditev parkirišča ob cesti za Verigo, ki bo služilo vsem 
služnostnim upravičencem in strankam poslovnih prostorov v PC Verigi. Sredstva so 
zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
izvedbo ureditve parkirišča. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila dana na Upravno 
enoto Radovljica 11.9.2020. Ustna obravnava je bila razpisana za 24.11.2020, vendar je bila 
preklicana zaradi epidemioloških razlogov. Upravno enoto smo nato 15.12.2020 pozvali, da 
obravnavo ponovno skliče v najkrajšem možnem času.   
 
 
Pripravili: 
Manca Tomažin, vodja 
Oddelka za splošne zadeve 
Mag. Borut Bezjak, u.d.i.a., vodja 
Oddelka za infrastrukturo, okolje,  
prostor in investicije 
Erika Šlibar Mulej, odvetnica  
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 12.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

POROČILO O UREJANJU CESTE ZA VERIGO 
 
1. Zakonska podlaga 

- 17. člen Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) 
 

2. Obrazložitev 
 
Občinska svetnica Vojka Jesenko je na 15 seji Občinskega sveta Občine Radovljica, dne 
16.12.2020, vložila pobudo, s katero je predlagala obravnavo tematike na cesti za Verigo na 
naslednji seji občinskega sveta. Skladno s to pobudo je bilo pripravljeno Poročilo o urejanju 
ceste za Verigo in točka uvrščena na dnevni red seje. 
 
3. Finančne posledice 

 
Seznanitev občinskega sveta s Poročilom o urejanju ceste za Verigo nima finančnih posledic 
za proračun Občine Radovljica. 
 
 
 
Pripravila: 
Manca Tomažin,  
vodja Oddelka za splošne zadeve 
 
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 
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