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Zadeva: Mnenje k predlogu kategorizacije obdinskih cest v obaini Vransko

Vloga podjetja Locus d.o.o., St. 1678, z dne 20.03. 2019

Vlogo glede spremembe kategorizacije obeinskih cest v obeini Vransko, z dne 20.03. 2019, smo v
skladu z doloeili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.t. RS, St.49/97, 113/09) pregtedati.
Na predlagane spremembe izdqamo POZITIVNO MNENJE in pojasnjujemo sledeee:

Mnenie k predloou za kateoorizaciio obeinskih cest

1 . Glede uskladitve medobeinskih cest s sosednjimi obeinami nimamo pripomb.

2. Glede uskladitve potekov obainskih in gozdnih cest nimamo pripomb.

3. Glede kategorizacije JP 916023, JP 916032, JP 916033, JP 916034, JP 916035, JP 916174 ter
JP 916302 nimamo pripomb.

4. Glede uskladitve oboinskih cest z dejanskim stanjem v na.avi za LC 4901 'l 1 , LC 490191 , Jp
992541, Jp 99281'1, Jp 992812, Jp 992813, Jp 992814, LC 490251, LC 490252, LC 490253, LC
490123, JP 916021 , JP 916022, Jp 992551 , Jp 9928.14, Jp 9928.t 5, Jp 992633, Jp 99265.1 , Jp
992652, JP 916401, JP 992761, Jp 992751, Jp 992691, Jp 916321, Jp 916322, Jp 9.t6261, Jp
916022, JP 916281, JP 992502, Jp 992681, Jp 992551, Jp 916291, Jp 992671, Jp 91623.1. Jp
9'16012 ter JP 916221 nimamo pripomb.

5. Glede podaljsanja JP 992531, JP 9'16021, JP 916251 ter JP 916041 nimamo pripomb

6. Glede krajsanja JP 992701 ter JP 916031 nimamo pripomb

7. Glede ukinitve kategorizacije JP 916012 nimamo pripomb.
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Mnenie o ustreznosti novih prikliuckov na drzavne ceste

Ne glede na predmetno mnenje k spremembi Odloka o kategorizaciji obeinskih cest ugotavljamo, da

se na obmoeiu Obeine predlaga kategorizacua nove ob6inske ceste, ki se prikljucuje na omrezje

drzavnih cest (JP 916035). Skladno s 70. elenom Zakona o cestah (Zces-'l - Uradni list RS, st.

1091'10, 48112,36/14 - odl. US, 46/15) je potrebno za vse nove prikljuake na drzavne ceste pridobiti

soglasje DRSI, s katerim se doloeUo tehnidni in drugi pogoji graditve in vzdt2euania prikljueka ter

njegova opremljenost s prometno signalizacijo. S strani Sektorja za upravuanje cest - obmocje

L.iubljana, smo pridobili informacijo, da soglasje za zgoraj navedeno prikljueevanje ni bilo izdano.

Predlagamo vam, da neurejene prikljueke skladno z dolocili zakonodaje prilagodite, v nasprotnem

primeru lahko DRSI postopa skladno s 70, 71. in72. dlenom Zakona o cestah.

Za dodatna pojasnila glede prikliuckov na ddavne ceste se obrnite na Sektor za upravljanje cest,

obmoeie Ljubljana, ga. Andreja Belec Vrhovec.

Mnenie na obstoi do kateoorizaciio

Ustavno sodisee RS je veokrat obravnavalo Odloke o kategorizaciji obeinskih cest, ki so posegali v

zasebno lastnino. Primer vee podobnih odloeb je v Uradnem listu RS, St. 60/11, zato vam v

nadaljevanju pojasnjujemo:

Glede kategorizacije obstojecih cest ugotavljamo, da izpolnjujejo merila za kategorizacijo javnih cest,

vas pa pozivamo, da preverite lastnistvo zemljise, po katerih ceste potekajo. Ce kategorizirane ceste

potekajo po zasebnih zemljiS0ih, bi morala Obeina skladno s '126. elenom ZCes-1 pridobiti lastni5tvo

na vseh obstojeeih kategoriziranih cestah, v nasprotnem primeru je kategorizacija obcinskih cest

neskladna z dolodbami ZCes-1.

Zavedamo se, da je ureditev lastniskih razmerij vseh kategoriziranih cest dolgotrajen proces (tako s

finanenega kot izvedbenega vidika), zato pri obstojeei kategorizacui cest tega ni mogoce izvesti takoj.

Predlagamo vam, da pripravite elaborat stanja obeinskih cest, ki bo vseboval ugotovite, katere ceste

so lastniSko Se neurejene, ter da si pripravite terminski plan urejanja lastniskih razmerij na vseh

neurejenih kategoriziranih cestah ali delih cest. S tem se bodo na obmoe1u Obeine pri6ele aktivnosti, ki

bodo v prihodnjih letih vodile k ureditvi lastniskih razmerij na obeinskem cestnem omrezju, s tem pa

bodo izpolnjena tudi dolocila ZCes-1, ki v 39. 6lenu dolo6a, da so obeinske ceste v lasti obein.

Kategorija
Dolzina odsekov po

arhivskem BCP
lmI

Dolzina odsekov po
veljavnem Odloku
(1999, 2006, 2009)

Im]

Doliina odsekov po
predlaganem Odloku

(201s)
lml

LC

JP

28.796 28.796 29.737

68.059 67.949

SKUPAJ 96.8s5 96.745 98.192

S sprejetjem Odloka o kategorizacui obeinskih cest bodo dolzine cest po kategoruah naslednje:

69.455

Obveznosti obcine oo sDreiemu odloka

Po sprejemu odloka na obeinskem svetu nam posredujte digitalno kopijo odloka, objavljenega v

uradnem glasilu. Dodatno skladno z novo kategorizacijo posredujte usklajeno banko cestnih podatkov

in prienite s postopkom spremembe obeinskega cestnega omrezja v Zbirnem katastru GJI na GURS.



Neodvisno od izdanega mnenja, lahko vsebinsko in tehnidno pravilnost podatkov banke cestnih

podatkov, odloka o kategorizacUi obeinskih cest, ali vpisa osi cest v ZK GJI kadarkoli preverimo in vas

o ugotovljenih neskladjih obvestimo.

S spostovanjem,

Pripravil:
Tone Svigelj, univ.dipl.org.,
sekretar

Damir Topolko, u niv.d ipl.ekon.,
direktor

V vednost:

- Sektor za upravljanje cest, ga. Gordana Grahek

- Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domzale (po elektronski posti)

Priloga:

- Prikljucek obeinske ceste na drzavno cesto - 1x
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