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Sprememba Odloka o kategorizaciji obainskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - t. obravnava

1 UVOD

Na podlagi dolotil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) - Uradni list RS, 5t. 709170, 48/12,36/74 - odl. US,

46/75 in 70/18 morajo obaine kot upravljavci obiinskih cest voditi evidence o obdinskih cestah in objektih na

njih. Skladno s predpisi Pravilnika o natinu oznaaevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
n.,ih - Uradni list RS, !t. 49/97 in 2/04 \v nadaljevanju: Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo .iavnih cest

- Uradni list RS, St. 49/97 in 113/09 (v nadaljevanju: Uredba) so morale obaine po uveljavitvi zakonodaje
pripraviti Odlok o kategorizaciji obtinskih cest (v nadaljevanju: Odlok).
Odlok o kategorizaciji obtinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju s strani Direkcije RS

za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) potrditi obtinski svet obiine. V skladu z doloaili Uredbe mora obtina, ki
ieli spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije obEinskih cest.
DRSlji k ustreznemu gradivu izda soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa obtino pozove k
odpravi ugotovljenih neskladij.
Obaina Vransko ima vel.iaven Odlok o kategorizaciji obainskih javnih cest v Obaini Vransko (Uradni list RS, !t.
92/99), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje DRSC (prejlnja kratica za Direkcijo RS za ceste) 3t.347-05-
744/9a-O3/Brcnk z dne 15. 7. 1999. Nato je bil v letu 2006 objavljen Odlok o spremembah Odloka o
kategorizaciji obainskih javnih cest v Obiini Vransko (Uradni list RS,5t. 137106), h kateremu je bilo pridobl.ieno

soglasje DRSC it.37762-312006 z dne 15. 12. 2005. Nato je bil v letu 2009 objavljen Odlok o spremembah
Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji obainskih .iavnih cest v Obtini Vransko (Uradni list RS, St.

106/09), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje ORSC3l.37752-3l2OO9 z dne 14. 12. 2009.
Ker je bilo po letu 2009 na obainskem cestnem omreiju izvedenih vea sprememb pri zagotavljanju in izvajan.iu
javnega prometa na obtinskih cestah, so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstojeae
kategorizacije cest, ali pa so bila ugotovljena dolotena nesklad.ia pri obstojeiem stanju, ieli obCina predmetne
spremembe evidentirati z novim Odlokom.
Obrazloiitve in prikazi sprememb na obainskem cestnem omrei.iu glede na do sedaj veljavno stanje so prikazani
v nadaljevanju v poglavju !1.3.
Po sprejemu osnutka novega Odloka se bo v ObIini Vransko nekoliko spremenila skupna doliina obtinskih cest,
kar prikazuje spodnja tabela.
Glede na potrditev Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BcP, objekti pa vpisali v kataster GJl, s aimer bo
obfina uredila kategorizacijo obfinskih cest glede na lastne potrebe in trenutno stanje potekov cest na terenu
ter izpolnila svoje zakonsko doloaene obveznosti.

Sprememba doliin po kategorijah med vel.javnim odlokom o kategorizaciji obdinskih javnih cest v obiini
Vransko (Uradni list RS, Et. 92/99, 137/06, 106/09) in osnutkom novega odloka o kategorizaciji obiinskih cest v
Obaini Vransko (2019):

Prikaz doliin kategoriziranih obainskih cest po kategorljah med veljavnim Odlokom in osnutkom novega Odloka

lokalne ceste - Lc 24.796 24.7 37 59

javne poti - JP 67.949 + 1.56169.510

(ATEGORIJA

SI(UPAJ 96.7 45 98.247 + 1.502

ODLOKI

1999,2006,2009
Im]

ODLOK

osnutek 2019

lml

RAZLIKA

lml
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SPTOSNI DEI

2 SPLOSNI DEL

2.1 Kratice

LC

lokalna cesta je namenjena povezovanju naselij v obaini z naselji v sosednjih
obtinah in je pomembna za navezovanje prometa na ceste enake alivisje
kategorije

javna pot je namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v obiini in ne
izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto oz. je namenjena samo dolotenim
vrstam udeleiencev v prometu

JP

2.2 Podatki o naroiniku

2.2.1 Naroinik

lme: na Vransko

Sedei

2upan r

Odgovorna oseba
za izvedbo proiekta:

Telefon:

Davana Stevilka

2.2.2 lzdelovalec

Vransko 59, 3305 Vransko

Franc Su!nik

Rosita Papinutti

03 / 703 28 OO

st 59929286

lme: I"OCUS prostorske informacijske reiitve, d.o.o.

sedei: Lju bljanska cesta 76, 1230 Domiale

Direkor:

odgovorna oseba
za izvedbo proiel.ta:

Leon Kobetie

---+- Uroi KoSir

Telefon: 07 / 727 93 90

Davana Stevilka st 1547s750

2.3 Podlage za kategorizacijo obiinskih cest

2.3.1 Pred pisi

. Zakon o cestah (Zces-l); Uradni list R5,lt. 109170, 48h2,36/M - odl. US,46175 in 10/18,

. u redba o merilih za kategorizacijo .,avnih cest; Uradni list RS, Sr. 49/97 in 173/09,

. Pravilnik o naainu oznaaevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na niih; Uradni list

R5,5t.49/97 in 2/O4.

LOCUS p..storsk€ inform!.lske reilved oo S lrs



2.4 Namen spremembe Odloka

Kategorizacija obainskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na obmoaju obaine, ki se s potrebami in

skladno z razvo.jem obtine spreminja. Obaina je pripravila spremembo Odloka, ker je ielela evidentirati
spremembe na obainskem cestnem omrerju, ki so nastale po letu 2009, ko je bil objavljen trenutno veljavni
Odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti neskladja pri obstojeaem
stanju.
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo obtina kategorizira ceste, ki so v lasti obaine ali predstavlja.io javno
dobro ter se uporabl.iajo za javni promet.
Z namenom uskladitve stanja na obainskem cestnem omreiju z veljavno zakonodajo je obaina v preteklih letih
uredila lastniStvo vea zemljiSa, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiltih. Posamezne
ceste, kjer je lastnistvo urejeno in do sedaj 5e niso bile kategorizirane, se s spremembo Odloka tako vkljuduje v
evidenco kategoriziranih cest.
Dodatno so se ob pregledu stanja na obfinskem cestnem omre:ju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim
stanjem v naravioz. z doloailiveljavne zakonodaje.
S spremembo Odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet,
nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko stanje v naravi,
prikljutevanje na veljavno stanje potekov driavnih cest in kriiisd z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki
so se nekoliko skrajlali ali podaljlali.
Tekom priprave aktualnih sprememb so se pripravili novi mejni zapisniki s sosednjimi obtinami, podpisati pa je
potrebno tudi vea topoloikih uskladitev. Glede na obseg sprememb bo potrebno tudi usklajevanje z zavodom
za gozdove Slovenije.
Vse izvedene spremembe na oblinskem cestnem omreiju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz

nadaljevanja.
Namen predlagane spremembe Odloka je vzpostaviti obainsko cestno omrei.ie v takEni meri in obsegu, da bo
tudiv nadaljevanju kar najbolje sluiilo prebivalcem.
V naravi obstaja vea cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, ki potekajo po zemljilaih v zasebni lasti. Z

namenom dolgorotne ureditve stanja na obtinskem cestnem omreiju bo potrebno ceste, tako kategorizirane
kot nekategorizirane, tudi v nadaljevanju lastnilko urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v
evidence.

Sprememba Odloka o kategorizaciji obainskih cest I Obrazloiitev za obiinski svet - l. obravnava
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2.3.2 Veljavni obiinski akti

. Statut Obdine Vransko; Uradni list RS,11.77170,53170,

. Odlok o obtinskih cestah; Uradni list Rt 5t. 97109,

. Odlok o kategorizaciji obtinskih javnih cest v ObEini Vransko; U radni list RS, !t. 92/99, 737 /06, LO6|O9.
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3 oBRAzLoZrrev SPREMEMB

V poglavju obrazloiitev sprememb so prikazane vse spremembe, ki so se dogodile na obtinskem cestnem
omrerju glede na do sedaj veljavni Odlok o kategorizacijiobainskih javnih cest v Obtini Vransko (Uradni list RS,

ir. 92199, 737 /06, 106/09). Celotna os obtinskega cestnega omreija je popravljena na podlagi podatkov,
pridobljenih iz zadnjih razpoloil.iivih Ietalskih posnetkov za obmoaje obdine iz leta 2016.

3.1 Nova kategorizacija cest

Kategorizirali so se odseki novih cest, ki so v lasti obiine oz. predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni
promet. Ceste se kategorizirajo kot posledica njihove izgradnje ali pa kot posledica njihove obstojeae uporabe
za javni promet. Vse novo kategorizirane obainske ceste ima.io ustrezno urejeno voziEtno konstrukcijo, obaina
pa jih redno vzdriuje in na njih izvaja zimsko slu:bo.

Nekaj zemljiia, po katerih potekajo obstojeae nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet,
trenutno lastniEko Ee ni urejenih. lz tega razloga na doloaenih obmoajih lahko prihaja do neenakomerno
urej€ne kategorizacije cest, ki se bo v prihodnje, skladno z urejanjem lastniskih razmeri.i na zemljistih, ki so oz.
bodo namenjena za javni promet, ter prikljutevanj na omre;je dr:avnih cest, le lahko ustrezno dopolnjevala.

JP 916023:

Kategorizira se nova javna pot v naselju aeplje, ki

predstavlja dostop do nove stanovanjske
soseske. Lastnik zemljiSa, po katerih poteka cesta,

.ie Obaina Vransko.

L1 I2s LOCUS prostorske informacijske relitve d.o.o
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OBRAZLOZITEV SPREMEM B

JP 915032, JP 916033:

Kategorizirata se dve novi javni poti v naselju
Vransko. JP 915032 predstavlja pot ob osnovni
Eoli in vetnamenski Sportni dvorani. JP 916033
predstavlja dostopno pot do stanovanjskih
objektov. Lastnik zemljiSi, po katerih potekata
cesti, je Obaina Vransko.

JP 9150341

Kategorizira se nova javna pot v naselju Vransko
do objekta z naslovom Vransko 948. Lastnik
zemljisa, po katerih poteka cesta, je Obtina
Vransko.

JP 9167741

Kategorizira se nova javna pot ob avtocesti, ki je
predvidena za poaasni promet. Lastnika zemljiSa,
po katerih poteka cesta, sta Republika Slovenija
in fiziana oseba. Omenjena fiziana oseba je ie v

letu 2013 podala izjavo, da se lahko izvrli odkup
tega zemljilta.

LOCUS prostorske informacjske reiitve d.o.o 12125
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obtinskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - t. obravnava

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstojeie kategoriziranih cest

Ob pregledu stanja na obainskem cestnem omreiju so se ugotovila posamezna neskladja z dejanskim stanjem v
naravi oz. z dolotili veljavne zakonodaje. Z namenom ureditve stanja na obainskem cestnem omreiju so se
ugotovljena neskladja odpravila, kot je to razvidno iz nadaljevanja. Posamezne veljavno kategorizirane ceste so
se tako nekoliko skrajEale, podaljaale ali pa se jim je uredil zaris poteka osi ceste glede na dejanski potek
veljavno kategoriziranih cest v naravi, prikljuaevanje na veljavno stanje potekov driavnih cest in kriiiSa z njimi,
prevoznost ali drugo. Vse izvedene spremembe na obtinskem cestnem omreiju glede na do sedaj veljavno
stanje so razvidne iz nadaljevanja.

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi

ln)

t-c 490111:

Lokalni cesti LC 490111 in LC 490112 se zdruiita v
en odsek LC 490111. Uredi se tudi zaris ceste
glede dejanski potek ceste v naravi.F, r'

l'l[""" -]

'i

13 l2s LOCUS prostorske informacijske reiitve d.o.o

E
JP 916302:

Kategorizira se nova javna pot v naselju Brode do
novo zgrajenih stanovanjskih obiektov. Lastnika
zemljisa, po katerih poteka cesta, sta Obdina
Vransko in podjetje Energetika Vransko d.o.o. - v
steaaju. za parcelo 5t. 810/1, k. o. 1011, je bila ie
podpisana prodajna pogodba v letu 2018 med
Energetika Vransko d.o.o. - v steaaju in Obaina
vransko, ni pa !e bilo izvedenega vpisa v
zemlji!ko knjigo.
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OBRAZLOZITEV SPREM EM B

Obstojeie stanje:

Predlagano stanje:

tc 490191, ,P 992541, Jp 992811, tp 992AL2, Jp
992813, JP 992814r

Lokalni cesti in javnim potem se uredijo zarisi
cest ob driavni cesti R2 447, Na novo se
kategorizirajo enostranski prikljuaki na driavno
cesto, za katera so bila izdana soglasja DRSI za
prikljutitve. Prikljuaki so opremljeni z ustrezno
prometno signalizacijo.

tc 490251, tC 490252, LC 4*)2531

Lokalni cesti LC 490251 se spremeni potek glede
na glavni prometni tok po prejlnji LC 490252 in
LC 490253, tako da poteka od driavne ceste R2

447 do driavne ceste R2 447. Novi LC 490251 se

spremeni tudi zaris ceste v kriiiEtu z driavno
cesto R2 447 glede na dejanski potek ceste v

naravi. Prejln.ii del LC 490251 mimo naselja
Brode dobi Stevilko LC 490252. LC 490254 se

spremeniStevilka v LC 490253.

LOCUS prostorske informacijske reaitve d.o.o 14 12s
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obainskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - t. obravnava

--f----.7-

,4,

RJE

tc 490123:

Lokalni cesti LC 490123 in LC 490124 se zdrurita v
en odsek LC 490123. Uredi se tudi zaris ceste
glede deianski potek ceste v naravi. LC 490123
predstavlja mejni odsek z Obaino Nazarje. Zaradi
spremembe poteka na strani Obdine Vransko je
bilo potrebno podpisati nov mejni zapisnik z

Obiino Nazarje.

\
jt1

t

JP 915021, )P 9t5O22, Jp 992551, Jp 992A14, tp
992815:

Javnim potem se uredijo zarisi cest zaradi
izgradnje kroiilaa na dr;avnicesti R2 447.

15 l2s LOCUS prostorske informacijske relitve d.o.o
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OBRAZLOZITEV SPREMEM B

JP 992633:

Javni poti se spremeni potek po obainskih
parcelah do objeka z naslovom Vransko 110A.
Prejinji konec odseka je potekal po zasebnem
dvoriSau.

lP 992551, JP 9926521

Javna pot 992651 se v kriiiltu z driavno cesto R2

447 zaradi ureditve topologije razdeli na dva
dela: JP 992551 in JP 992552. Novi JP 992652 se

nekoliko popravi zaris glede na dejanski potek
ceste v naravi.

JP 916401i

Javni poti se spremeni zaris ceste v kriiiStu z lP
992511 glede na dejanski potek ceste v naravi.

LOCUS prostorske informacrjske re!itve d.o.o 16 l2s
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obtinskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - t. obravnava

lP 992761t

Javni poti se spremeni zaris ceste v kriiigEu z LC

490123 glede na dejanski potek ceste v naravi.

lP 9927511

Javni poti se spremeni zaris ceste v kriiilau z LC

490251 glede na dejanski potek ceste v naravi.

,i-_c - 
1

),
-- 

\,,r,_/,/:

Blcdnik

v Dol

t JP 992691:

Javni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi.
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OBRAZLOZITEV SPREIVI EM B

lP 916321, tP 9163221

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede
na dejanski potek cest v naravi.

lP 916261, tP 9ril221

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede
na dejanski potek cest v naravi.

JP 915281:

lavni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi,

LOCUS prostorske informacijske reSitve d.o.o 18 l2s
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obtinskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - l. obravnava

JP 992502:

Javni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi.

t,

B

JP 992581i

Javni poti se spremeni zaris ceste glede

dejanski potek ceste v naravi.
na

JP 992551, 916291:

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede
na dejanski potek cest v naravi.

19 l2s LOCUS prostorske in{ormacuske reSitve d.o.o

I

I

a;
,,1

I i-

!7/tr r(_

a(
\ Lf



OBRAZLOzITEV SPREMTMB

A
rofik.la hT'

Bavn

(; mada
L 704 I

..4j,).*r

lP 9926771

Javni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi. Gre za mejni odsek
z Obtino Tabor. Potrebno.ie bilo podpisati nov
mejnizapisnik.

?
Gralnar

J
tz Se

ta

odnls

(

E

JP 915231i

Javni poti se spremeni zaris ceste na koncu
odseka glede na dejanski potek ceste v naravi.

JP 915012:

Javni poti .lP 992801 se spremeni Stevilka v JP

916012, saj ta odsek ne predstavlja vet mejnega
odseka. Podpisati je bilo potrebno le topololki
stik v kriiijtu z Obtino Tabor.
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obainskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - l. obravnava

3.2.2 Podaljianje kategorizacije cest

JP 992531:

Javna pot se podaljsa do konca parcele 5t.

740218, k. o. 1010 - Prekopa, ki je v lasti Obdine
Vransko pri objeku z naslovom Stopnik 51C.

JP 915021:

Javna pot se podaljaa do konca parcele 3t. 555/7,
k. o. 1010 - Prekopa, ki je v lasti Obaine Vransko
priobjektu 2 naslovom aeplje 10.

JP 916251:

Javna pot se podaljla do vrat pri Cistilni napravi.
Sprememba poteka po parceli, kije v lasti Obaine
Vransko.

2L12s LOCUS prostorske informacijske re!itve d.o.o
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OBRAZLOTITEV SPREMTMB

JP 916041:

Javna pot se nekoliko podaljEa do uvoza k objektu
z naslovom aeplje 18.

lP 916227i

Javna pot se podaljEa do konca parc.5t,330/9,
k. o. 1012 - Vransko, ki je v solastnistvu Obaine
Vransko in drugih solastnikov, pri objektu z

naslovom Vransko 305. Obaina bo poskulala
pridobiti soglasja solastnikov za kategorizacijo te
ceste.

OPOMBA: Ods.k )P 915221 v delu spremembe ni
lostniiko ureien in ie zd tok ptedlog potrebno urediti
lostniiko stonje.

3.2.3 Krajianje kategorizacije cest

JP 9927OLl

Javna pot se skrajla do razcepa k objektu z

naslovom Limovce 15. Konec odseka sovpada s

topoloikim stikom z lP 982883, ki je pod
upravljanjem Obaine Zagorje ob Savi.
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5prememba Odloka o kategorizaciji obtinskih cest I Obrazloiitev za obainski svet - l. obravnava

JP 915031:

Javna pot se skrajga do konca obiinske parcele Et.

4l/73, k. o. 1012 - Vransko, naprej je zasebno
zemljilte.

3.2.4 Ukinitev kategorizacije cest

JP 915012:

Javna pot se ukine, saj poteka praktitno v celoti
po zasebnih zemljilaih in ne predstavlja javne

ceste. Za ta odsek je bila tudi izdana odloaba
Ustavnega sodisaa, ki je bila objavljena v
Uradnem listu R5, St. 60/11 in je razveljavila
odlok v delu kat€gorizacije te javne poti. Stevilka
915012 se ponovno uporabi pri drugem odseku.

3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest

Pri pripravi Odloka se je privzela grafiana doliina. Zaradi neusklajenih kriiiSt obainskih cest z gozdnimi cestami
se bo cestno omreije uskladilo na stikih z gozdnimi cestami z Zavodom za Bozdove Slovenije.

Skladno s spremembami na cestnem omreiju se bo uskladilo tudi prikljutevanje obdinskih cest na veljavno
stanje potekov driavnih cest in kriiiii z njimi, kot ga narekuje trenutno veljavni sloj prikl.iudkov na driavne
ceste, ali le-ta ni evidentiran, pa se bo glede na zadnje razpoloiljive letalske posnetke iz leta 2015 pripravil
dodatni sloj dejanskih prikl.iutevanj obCinskih cest na driavne ceste.

23125 LOCUS prostorske lnformacljske reSitve d.o.o
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lz sloja GURS kriiiSa je potrebno izbrisati naslednja kriiilta na obmolju Obtine Vransko (koordinate v
D48lGK):

Y (m) x (m)

720527,48

496478,7 4 720376,04

493997,37 720659,34

OBRAZLOZITEV SPRE IVl EM B

2412s

497647,58



4 IZVEDBA PROJEKTA

4.1 Priprava osnutka Odloka

V sodelovanju z oblinsko upravo so bili pregledani predlogi sprememb in dopolnitev kategorizacije obainskih
cest ter spremembe na obstojeaem obainskem cestnem omreiju, kjer so bila u8otovljena doloaena (topololka)
neskladja glede na dejansko stanje v naravi. Pregledala se je tudi urejenost lastnigkih razmerij na zemljisaih, po
katerih potekajo predlogi nove kategorizacije ali podaljianja obainskih cest.

Predlagane spremembe in novi odseki cest so usklajeni z letalskimi posnetki. Ugotovljene nepravilnosti oz.
neskladja z dejanskim stanjem v naravi, na katera je bila obtina tudi ie opozorjena, so bila tako odpravl.iena.
Skladno z izvedenimi spremembami na obainskem cestnem omreiju so se uskladili tudi podatki o zatetkih in
koncih odsekov, po potrebi so se aiuriralitudi opisi posamianih odsekov.

Glede na to se je pripravil osnutek novega Odloka o kategorizaciji obainskih cest v Obaini Vransko ter druto
pripadajofe gradivo.

S spremembo Odloka je prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet, nekaterim
odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko stanje v naravi, prikljutevanje na
veljavno stanje potekov driavnih cest in kriiisd z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki so se nekoliko
skra.iSali ali podaljSali.

Vse obrazloiitve in prikazi sprememb na obainskem cestnem omreiju glede na do sedaj veljavno stanje so
razvidne iz poglavja !t. 3 in priloienega gradiva.

Upoltevajoa vse spremembe na obainskem cestnem omreiju se bo pripravilo gradivo za nadaljevan.ie
postopkov na obainski ravni in pregled ter pridobitev soglasja DRSI.

'+anJs
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