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1 UVOD

Na podlagi dolotil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) - Uradni list RS, !t. 709/70, 48172,36/74 - odl. US,

45/75 in 70178 mora.io obtine kot upravljavci obtinskih cest voditi evidence o obainskih cestah in objektih na
njih. skladno s predpisi Pravilnika o naainu oznaaevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih - Uradni list Rt 5t. 49197 in 2104 (v nadaljevanju: Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo iavnih cest

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

za infrasrukturo (v nadaljwanju: DRSI) potrditi obainskisvet obtine. V skladu z dolodili Uredbe mora obtina, ki

,eli spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije obainskih cest.
DRS|ji k ustreznemu gradivu izda soglasje k predlaganim spremembam in dopolniwam, ali pa obtino pozove k

odpravi ugotovljenih neskladij.
Oblina Vransko ima veljaven Odlok o kategorizaciji obainskih javnih cest v Obtini Vransko (Uradni list RS, Et.

92199), h kateremu je bilo pridobljeno soglasje DRSC (prejlnja kratica za Direkcijo RS za ceste) lt. 347-05-
744/9a-O3lBrcnk z dne 15. 7. 1999. Nato je bil v letu 2006 objavlien Odlok o spremembah Odloka o
kategorizaciii obtinskih javnih cest v Obdini Vransko (Uradni list RS, !t. 137/06), h kateremu je bilo pridobljeno
soglasje DRSC it.37162-3|2OOG z dne 15. 12. 2006. Nato je bil v letu 2009 objavljen Odlok o spremembah
Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji ob.inskih javnih cest v Obaini Vransko (Uradni list RS, St.

106/09), h kateremu.ie bilo pridobljeno soglasje DRSC 5t. 37162-3/2009 z dne 14. 12. 2009.
Ker je bilo po letu 2009 na obtinskem cestnem omretju izvedenih vea sprememb pri zagotavljan.iu in izvajanju
javnega prometa na obtinskih cestah, so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstojeae
kategorizacije cest, ali pa so bila ugotovljena doloiena neskladja pri obstojetem stanju, ieli obdina predmetne
spremembe evidentirati z novim Odlokom.
Obrazloiitve in prikazi sprememb na obdinskem cestnem omreiju glede na do sedaj veljavno stanje so prikazani
v nadaljevanju v poglavju 5t. 3.

Po sprejemu predloga novega Odloka se bo v Obiini Vransko nekoliko spremenila skupna doliina obainskih
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
obaina uredila kategorizacijo obainskih cest glede na lastne potrebe in trenutno stanje potekov cest na terenu
ter izpolnila svoje zakonsko doloaene obveznosti.

Sprememba doliin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji obainskih javnih cest v Obaini
Vransko (Uradni list R5,31.92199,737106,105/09) in predlogom novega Odloka o kategorizaciji obtinskih cest v
Obainivransko (2019):

Prikaz dollin kat€toriziranih obtinskih cest po kategonjah med veljavnim Odlokom in predlogom novega Odloka

Sprememba Odloka o kateBorizaciji obainskih cest lGradivo za obainskisvet

lokalne ceste - LC

javne poti - JP

24.796

57.949

2A.737

69.455 + 1.506

-59

KATEGORI]A

96.745 98.192 + 1.447

RAZTIKA

Iml

ODTOK
predlog 2019

lml

ODLOKI

1999, 2006, 2009

lml
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2 SPLOSNI DEL

2.1 Kratice

sPLoSNl DEL

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

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

2.2 Podatki o narofniku

2- 2.1 Narotnik

lme: Obtina Vransko

sedei: Vransko 59, 3305 Vransko

Franc sulnikZupan:

odgovorna oseba
za lzvedbo proj€lta: Rosita Papinutti

03 / 703 28 00

st 59929286

2.2.2 lzdelova lec

lme: LOCUS prostorske informacijske reEitve, d.o.o.

sedei:

Oireltor:

odSovorna oseba
za izvedbo proielta:

Ljubljanska cesta 76, 1230 Dom:ale

Leon Kobetit

Uro! KoSir

T€lefon: 07 / 727 93 901

a itevilka st 15475760

2.3 Podlage za kategorizacijo obiinskih cest

2,3.1 Predpisi

. zakon o cestah (zces-1); u radni list Rs ,lt. t09h0, 48172,36/14 - odl. us, 46115 in 10/18,

. uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; uradni list R5, !t. 49/97 in 113/09,

. Pravilnik o natinu oznatevanja javnih cest in o evidencah o iavnih cestah in obiektih na njih; Uradni list

RS, 5t. 49197 in 2/04.

'. .,.., i, i g

LC

JP

Telefon:

Davana stevilka

t
r



2.4 Namen spremembe Odloka

Kategorizacija obtinskih cest prikazuje dejansko rabo iavnih cest na obmolju obaine, ki se s potrebami in

skladno z razvojem obtine spreminja. Oblina je pripravila spremembo Odloka, ker je ielela evidentirati
spremembe na obtinskem cestnem omreiju, ki so nastale po letu 2009, ko je bil objavl.ien trenutno veljavni
odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti nesklad.ia pri obstoieaem
stan.iu.

Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo obtina kategorizira ceste, ki so v lasti obaine ali predstavljajo javno
dobro ter se uporabljajo za javni promet.
Z namenom uskladitve stanja na obainskem cestnem omreriu z veljavno zakonodajo je obaina v preteklih letih
uredila lastnistvo vef zemljiEa, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiltih. Posamezne
ceste, kjer je lastniltvo urejeno in do sedaj 5e niso bile kategorizirane, se s spremembo Odloka tako vkljutuje v
evidenco kateSoriziranih cest.
Dodatno so se ob pregledu stanja na obainskem cestnem omrerju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim
stanjem v naravi oz. z dolotili veljavne 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 drravnih cest in kriiilt z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki
so se nekoliko skrajsali ali podaljsali.

Tekom priprave aktualnih sprememb so se pripravili novi mejnizapisniki s sosednjimi obdinami, 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 obtinskem cestnem omrerju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz

nadaljevan.,a.

Namen predlagane spremembe Odloka je vzpostaviti obtinsko cestno omrerje v takEni meri in obsegu, da bo
tudi v nadaljevanju kar najbolje sluiilo prebivalcem.
V naravi obstaja vet cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, ki potekajo po zeml.,ilaih v zasebni lasti. Z

namenom dolgorotne ureditve stanja na obainskem cestnem omreiju bo potrebno ceste, tako kategorizirane
kot nekategorizirane, tudi v nadaljevan.iu lastnigko urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v
evidence.

Sprememba odloka o kategorizacijiobainskih cest lGradivo za obainskisvet

2.3.2 Veljavni obfinski akti
. Statut ObaineVransko; Uradnilist RS,lt.77/lO, S3/7O,

. Odlok o obainskih cestah; Uradni list RS, St. 9209,

. Odlok o kategorizaciii obtinskih javnih cest v Obaini Vransko; Uradni list Rt 5t. 92199, 137106,1lOGlOg.
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Sprememba odloka o kategorizaciji obainskih cest lGradavo za obainski svet

3 OBRAZLOZITEV SPREMEMB

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

8t.92/99, 737/06, 106/09). Celotna os obainskega cestnega omrerja je popravljena na podlagi podatkov,
pridobljenih iz zadnjih razpoloiliivih letalskih posnetkov za obmotje obdine iz leta 2016.

3.1 Nova kategorizacija cest

Kategorizirali so se odseki novih cest, ki so v lasti obaine oz. predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni
promet. Ceste se kateSorizirajo kot posledica njihove izgradnje ali pa kot posledica niihove obstojeae uporabe
za javni promet. Vse novo kategorizirane obtinske ceste imajo ustrezno urejeno vozilEno konstrukcijo, obtina
pa jih redno vzdriuje in na njih izvaja zimsko sluibo.

Neka, zemljiEf, po katerih potekajo obstojeae nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet,
trenutno lastnisko !e ni urejenih. lz tega razloga na dolotenih obmotjih lahko prihaja do neenakomerno
urejene kategorizaciie cest, ki se bo v prihodnje, skladno z urejanjem lastni!kih razmerij na zemljilEih, ki so oz,
bodo namenjena za javni promet, ter prikljudevanj na omreije drravnih cest, Se lahko ustrezno dopolnjevala.

,P 915023:

Kategorizira se nova.javna pot v naselju teplje, ki
predstavlja dostop do nove stanovanjske
soseske. Lastnik zemljist, po katerih poteka cesta,
je Obaina Vransko.

11 126 LOCUS prostorskp informacijske reiitve d o o



OBRAZLOZITEV SPREMEMB

JP 9150:t4;

Kategorizira se nova javna pot v naselju Vransko

do objeha z naslovom Vransko 948. Lastnik

zemljilt, po katerih poteka cesta, je Obaina

Vransko.

JP 916035:

Kategorizira se nova javna pot v naselju Lotica pri

Vranskem do objekta s HS 23A. zemljilta, po

katerih poteka cesta, so v lasti Obtine Vransko ali
pa imaio zaznambo javnega dobra.

12l2t

":

JP 915032, JP 915033;

Kategorizirata se dve novi javni poti v naselju
Vransko. JP 916032 predstavlja pot ob osnovni
ioli in veanamenski lportni dvorani. JP 916033
predstavlja dostopno pot do stanovanjskih
objektov. Lastnik zemljiSf, po katerih potekata

cesti, je Obdina Vransko.

I
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Sprememba Odloka o kategorizacijiobainskih cest lGradivo za obainski svet

lP 916174l

Kategorizira se nova javna pot ob avtocesti, ki je
predvidena za poaasni promet. l-astnika zemljilE,
po katerih poteka cesta, sta Republika Slovenija
in fizitna oseba. Omenjena fiziana oseba je ie v
letu 2013 podala izjavo, da se lahko izvrli odkup
tega zemljiiaa (glej 5.3 - Dodatne priloge).

JP 915302r

Kategorizira se nova javna pot v naselju Brode do
novo zgrajenih stanovan.iskih objektov. Lastnika
zemljisa, po katerih poteka cesta, sta Obaina
Vransko in podjetje Energetika Vransko d.o.o. - v
steiaju. za parcelo !t. 810/1, k. o. 1011, je bila ie
podpisana prodajna pogodba v letu 2018 med
Energetika Vransko d.o.o. - v stetaju in Obtina
Vransko, ni pa le bilo izvedenega vpisa v
zemljiSko knjigo (8lej 5.3 - Dodatne priloge).

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstojeie kategoriziranih cest

ob pregledu stanja na obtinskem cestnem omreiju so se ugotovila posamezna neskladia z dejanskim stanjem v
naravi oz. z dolotili veljavne zakonodaje. Z namenom ureditve stanja na obainskem cestnem omrel.iu so se

ugotovljena neskladja odpravila, kot je to razvidno iz nadaljevanja. Posamezne veljavno kategorizirane ceste so

se tako nekoliko skrajiale, podaljlale ali pa se jim je uredil zaris poteka osi ceste glede na dejanski potek
veljavno kategoriziranih cest v naravi, prikljutevanje na veljavno stanje potekov driavnih cest in kriiila z njimi,
prevoznost ali drugo. Vse izvedene spremembe na obtinskem cestnem omreiju glede na do sedaj veljavno
stanje so razvidne iz nadaljevanja.

13 126 IOCUS prostorrke informacijske reiitve d o o

7t '.S:''".'r lL

E^

t
aa-

-l
ouD

t-
I

tr
I

k
&r

n



OBRAZLOZITEV SPREMEMB

3.2.1 Uskladitev kate8orizacije cest z deianskim stanjem potekov cest v naravi

\ LC 4901U:

Lokalni cesti LC 490111 in LC 490112 se zdrurita v
en odsek LC 490U1. Uredi se tudi zaris ceste
glede dejanski potek ceste v naravi.

{
tr

,4,,i

*

--;-
//--

Obstojete stanje:

Predlagano stanje:

LC 490191, .lP 99254L, tP 992811, tP 992812, tp
992813, lP 9928141

Lokalni cesti in javnim potem se uredijo zarisi
cest ob drravni cesti R2 447. Na novo se

kategorizirajo enostranski prikljuaki na driavno
cesto, za katera so bila izdana soglasja ORSI za

prikljutitve. Prikljuaki so opremljeni z ustrezno
prometno signalizacijo.
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t-c 490251, LC 490252, LC 4X2531

Lokalni cesti LC 490251 se spremeni potek Slede
na Blavni prometni tok po prejlnji LC 490252 in

tC 490253, tako da poteka od drlavne ceste R2

447 do driavne ceste R2 447. Novi LC 490251 se

spremeni tudi zaris ceste v krililtu z driavno
cesto R2 447 glede na dejanski potek ceste v
naravi. Preilnji del LC 490251 mimo naselja

Brode dobi Etevilko LC 490252. LC 490254 se

spremeni Stevilka v LC 490253.

,q

t-c 490123:

Lokalni cesti LC 490123 in LC 490124 se zdruiita v
en odsek LC 490123, Uredi se tudi zaris ceste
glede dejanski potek ceste v naravi. LC 490123
predstavl.ia mejni odsek z Obtino Nazarje. Zaradi
spremembe poteka na strani Obtine Vransko je
bilo potrebno podpisati nov mejni zapisnik z

Obaino Nazarje.

NAZARJE (h"

\
o

,i;,,,.'

:.'!
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- lr,,
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OBRAZLOZIIEV SPREMEMB

JP 916021, JP 916022, tP 99255,., tP 9928,4, tP
99281s:

Javnim potem se uredijo zarisi cest zaradi
izgradnje kroiilaa na drravnicesti R2 447.

JP 992633:

Javni poti se spremeni potek po obdinskih
parcelah do objekta z naslovom Vransko 110A.
Prejlnji konec odseka je potekal po zasebnem
dvori!tu.

tP 99265t, tP 9925521

Javna pot 992651 se v kriristu z driavno cesto R2

447 zandi ureditve topologije razdeli na dva
dela: JP 992651 in JP 992552. Novi JP 992652 se

nekoliko popravi zaris glede na dejanski potek
ceste v naravi.

16r
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obainskih cest lGradivo za obainskisvet

JP 916t01:

Javni poti se spremeni zaris ceste v kriiiSau z JP

992511 Slede na dejanski potek ceste v naravi.

lP 99275L1

,avni poti se spremeni zaris ceste v kriiiiEu z LC

490123 glede na dejanski potek ceste v naravi.

ftr833

JP 992751:

Javni poti se spremeni zaris ceste v kriiiEau z LC

490251 glede na dejanski potek ceste v naravi.

77 126 LOCUS prostorske informact5k€ reaitve d o.o
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Javni poti se spremeni zaris ceste glede na
dejanski potek ceste v naravi.

JP 916321, JP 916322:

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede

na dejanski potek cest v naravi.

JP 916261, JP 916022:

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede
na dejanski potek cest v naravi.
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Sprememba Odloka o kategorizacijiobainskih cest lGradivo za obainskisvet

JP 916281:

Javni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi.

JP 992502:

Javni poti se spremeni zaris ceste glede na
dejanski potek ceste v naravi,

JP 992681:

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

19 126 LOCUS prostorske informacijske reiitve d o o
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OBRAZLOZITEV SPREMEMB

JP 992551,916291:

Javnima potema se spremenita zarisa cest glede

na dejanski potek cest v naravi.

I Grmada
a 744

.- JP 992671:

\
,/, i6fuia +' Javni poti se spremeni zaris ceste glede na

dejanski potek ceste v naravi. Gre za mejniodsek
z obtino Tabor. Potrebno je bilo podpisati nov

mejnizapisnik.

JP 916231:

Javni poti se spremeni zaris ceste na koncu

odseka glede na dejanski potek ceste v naravi.
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Sprememba Odloka o kategorizaciji obtinskih cest I Gradivo za obiinski svet

JP 916012:

Javni poti JP 992801 se spremeni Stevilka v JP

9t60L2, saj ta odsek ne predstavlja vet mejnega
odseka. Podpisati je bilo potrebno le topoloiki
stik v kriZi5iu z Obf ino Tabor.

lP91622lz

Javni poti se spremeni zaris ceste na koncu
odseka glede na dejanski potek ceste v naravi.
Odsek se trenutno ne more podaljSati do HS 305
zaradi neurejenega lastni5kega stanja.

3.2.2 PodaljSanje kategorizacije cest

JP 992531:

Javna pot se podaljSa do konca parcele 5t.

740218, k. o. 1010 - Prekopa, ki je v lasti Obtine
Vransko pri objektu z naslovom Stopnik 51C.
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OBRAZLOZITEV SPREMEMB

,P 916021:

Javna pot se podaljEa do konca parcele lt. 555/7,
k. o. 1010 - Prekopa, ki je v lasti Obtine Vransko
pri obrektu z naslovom aeplje 10.

JP 915251;

Javna pot se podaljga do vrat pri aistilni napravi.

Sprememba poteka po parceli, kije v Iasti Obaine

vransko,

JP 915041:

Javna pot se nekoliko podaljla do uvoza k objektu
z naslovom eeplje 18.
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Sprememba Odloka o kategorizacijiobainskih cest lGradivo za obainskisvet

3.2.3 Kraj5anje kategorizaciie cest

JP 992701:

.,avna pot se skrajia do razcepa k objektu z

naslovom Limovce 15. Konec odseka sovpada s

topololkim stikom z JP 982883, ki je pod

upravljanjem ObEine Zagorje ob Savi.

JP 916031:

Javna pot se skrajEa do konca obtinske parcele lt.
47/73, k. o. 1012 - Vransko, naprej je zasebno

zemljiSte.

JP 916012:

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 sodiaaa, ki je bila objavljena v
Uradnem listu Rs, 5t. 50/11 in je razvel.iavila

odlok v delu kategorizacije te javne poti. Stevilka
915012 se ponovno uporabipri dru8em odseku.
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OBRAZLOZITEV SPREMEMB

3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest

Pri pripravi Odloka se je prirrzela grafiEna doliina. Zaradi neusklajenih kriiiSt obtinskih cest z gozdnimi cestami
se je cestno omreije uskladilo na stikih z gozdnimi cestami z Zavodom za gozdove Slovenije.

Skladno s spremembami na cestnem omreiju se bo uskladilo tudi prikljutevanje oblinskih cest na veljavno
stanje potekov driavnih cest in kriii5t z njimi, kot ga narekuje trenutno veljavni sloj prikljudkov na driavne
ceste, ali le-ta ni evidentiran, pa se bo glede na zadnje razpoloiljive letalske posnetke iz leta 2016 pripravil
dodatni sloj dejanskih prikljutevanj obiinskih cest na driavne ceste.

lz sloja GURS kriii5t je potrebno izbrisati naslednja kriii5Ia na obmodju Obtine Vransko (koordinate v
D48lGK):

Y (ml x (m)

497647,58 720627,88

496878,74 720376,04

493991,31 120659,34

LOCUS prostorske informacijske reiitve d.o.o 24126



4IZVEDBA PROJEKTA

4.1 Priprava osnutka Odloka

4.2 Prva obravnava osnutka Odloka na seji Obiinskega sveta

Gradivo za obravnavo osnutka Odloka na seji Obainskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazloiitev k

Odloku o kategorizaciji obainskih cest v Obtini Vransko na zadnje postopke ObEine Vransko na DRSI, k temur je
potrebno pridobiti pozitivno mnenje DRSI. Gradivo je bilo po potrebi obrazloieno tudi z dodatno
dokumentacijo.

Pripravljen osnutek Odloka o kategorizaciji obainskih cest v Obdini Vransko je bil obravnavan na redni seji
Obainskega sveta obiine Vransko dne 5.2.2079 in v predlagani vsebini tudi sprejet. odlok je bil dan v 30-
dnevno javno razpravo. Podanih in obravnavanih je bilo nekaj pripomb s strani obianov. Glede na to se je
nadaljevalo s postopkom pridobitve pozitivnega mnenja DRSI.

4.3 Priprava gradiva za pridobitev pozitivnega mnenja DRSI

V sodelovanju z obainsko upravo je bil pripravljen konani predlog novega Odloka, katerega se je dne 19. 3. 2019
poslalo na DRsl z namenom pridobitve pozitivnega mnenja h kategorizaci.ii cest, kot jo dolola Odlok.

Gradivo za pridobitev pozitivnega mnenja DRSI je bilo izdelano kot elaborat sprememb, kjer so bile podrobno
prikazane in obrazloiene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije obainskih cest glede na do sedaj
veljavno stanje. Spremembe so bile po potrebi obrazloiene tudi z dodatno dokumentacijo, kot so to
uskladitveni obrazci in podobno.

Predlog spremembe Odloka je predstavljal Odlok o kategorizaciji obainskih cest v Obaini Vransko, grafilni del
odloka (digitalni sloj) pa je prikazoval celotno obainsko cestno omrelje Obdine Vransko.

Glede na potrditev novega odloka se bodo lahko uredilitudi podatki BcP, objekti pa vpisali v zbirni kataster GJl,

s timer bo obEina uredila kategorizacijo obainskih cest gled
potrebe ter izpolnila svoje zakonsko doloaene obveznosti.

enat ekov cest v naravi in lastne

Sprememba Odloka o kateBorizaciji obainskih cest lGradivo za obtinski svet

V sodelovanju z obainsko upravo so bili pregledani predlogi sprememb in dopolnitev kategorizaci.,e obtinskih
cest ter spremembe na obstojeaem obainskem cestnem omreiju, kjer so bila uSotovljena dolotena (topoloSka)

neskladja Blede na dejansko stanje v naravi. Pregledala se je tudi urejenost lastniEkih razmeri.i na zemljilCih, po

katerih potekajo predloSi nove kategorizacije ali podaljsanja 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 ,e opozorjena, so bila tako odpravljena.
Skladno z izvedenimi spremembami na obtinskem cestnem omrer.iu so se uskladili tudi podatki o zaaetkih in

koncih odsekov, po potrebi so se aiuriralitudi opisi posamianih odsekov.

Glede na to se je pripravil osnutek novega Odloka o kategorizaciji obtinskih cest v Obtini Vransko ter drugo
pripadajoae 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 stanie v naravi, prikuueevanje na

vel.iavno stanje potekov drravnih cest in kriiiSd z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki so se nekoliko
skrajSali ali podaljSali.

Vse obrazloritve in prikazi sprememb na obainskem cestnem omrerju glede na do sedaj veljavno stanje so
razvidne iz poglavja 5t. 3 in prilorenega gradiva.

Upoitevajoa vse spremembe na obfinskem cestnem omreiju se je pripravilo gradivo za nadaljevanje postopkov

na obtinski ravni in pregled ter pridobitev pozitivnega mnenja DRSI.
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4.4 Obravnava predloga Odloka na seji Obiinskega sveta

Gradivo za obravnavo predloga odloka na seji obainskega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazloiitev k

Odloku o kategorizaciji obainskih cest v Obtini Vransko na zadnje postopke Obaine Vransko na DRSI, k demur je
potrebno pridobiti pozitivno mnenje DRSI.

LOCUS prostorsk€ informacrs 2612b


