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Zadeva: Obvezno posredovanje BCP podatkov Direkciji RS za infrastrukturo – za leto 2019
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in
46/15) in podzakonskega predpisa Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih
cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) občine do 15. maja 2020
Direkciji RS za infrastrukturo posredujete naslednje podatke:
a) Podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih
(Banka cestnih podatkov - BCP). Pri pregledu posredovanih BCP podatkov ugotavljamo, da
kar nekaj občin ne izpolnjuje tabele BCP_NASELJA, zato vas pozivamo, da jo dosledno
izpolnite, da bo možno določiti, katere ceste potekajo v naselju in katere izven naselja.
b) Podatke o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu.
Navodila in obrazci za pošiljanje podatkov ter aktualne informacije s področja občinskih cest se
nahajajo na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/obcine-kategorizacija-cest-in-evidence-banke-cestnih-podatkov/
Prosimo, da nam podatke zanesljivo pošljete in se s tem izognete morebitnim sankcijam, ki jih
predpisuje 103. člen ZCes-1.
Obvestilo je namenjeno vsem slovenskim občinam, zato občine, ki ste nam podatke za leto 2019 že
poslale, jemljite to obvestilo kot brezpredmetno, saj bomo prejete podatke upoštevali!
Lep pozdrav!
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