
OBČINA LAŠKO  
Ž U P A N 
Mestna ulica 2, L a š k o 
 
Številka: 007-10/2009 
Datum: 23.04.2013 
 
 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: POPRAVEK ODLOKA O KATEGORIZACIJI OB ČINSKIH JAVNIH CEST V 

OBČINI LAŠKO – skrajšani postopek 
 
 
Gradivo je pripravil: 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Andrej Kaluža, vodja urada za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 24.04.2013 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 103. člen Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in 48/12) 
- Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A) 
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 

108/09-ZGO-1C, 79/10 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)) 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10-ZCes-1) 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Ur. list RS, št. 49/97, 2/04, 109/10-ZCes-1) 
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Ur. list RS, št. 78/12) 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) 
 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet Laško sprejme sklep, da se Popravek Odlo ka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Ob čini Laško sprejme po skrajšanem postopku. 

2. Občinski svet Laško sprejme Popravek Odloka o kategori zaciji ob činskih javnih 
cest v Ob čini Laško v predloženi vsebini. 

 
Obrazložitev: 
Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Laško (Ur. list RS, št. 78/12), ki kategorizira javno pot "Jurič – Topole", je 
potreben popravek Odloku na delu javne poti, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 1145/3 in 
1144/17, obe k.o. Rifengozd v dolžini 96 m. 
 
 
 
 
 
 
 



Glede na potrditev predloženega popravka Odloka na seji Občinskega sveta bo potrebno 
ažurirati tudi Banko cestnih podatkov (BCP) in pripraviti nov elaborat za vpis sloja cest in 
cestnih objektov v Zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS. 
 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
Priloga: 
- Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 
- Pojasnilo k popravku Odloka 
- Odločba Ustavnega sodišča (Ur. list RS, št. 16/13), 



Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič–Topole«, v delu, ki poteka po zemljiščih 
parc. št. 1145/3 in 1144/17, obe k. o. Rifengozd (Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013) je 
občinski svet občine Laško na __. redni seji dne __.__.2013 sprejel 

 

Popravek Odloka o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Laško 

 

1. člen 

S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Laško (Uradni list RS, št. 
78/12), v nadaljevanju: Odlok. 

 

2. člen 

V 5. členu Odloka se popravi kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se nadomesti vrstica z 
navedeno zaporedno številko:  

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Opis 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala 
dolžina v 

sosednji občini 
[m] 

308. 702670 702671 C R3 774 Jurič-Topole Z1144/17 304  

ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: 

»Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Laško znaša 261.496 m (261,496 km).« 

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 007-10/2009 

Laško, dne __.__.2013 

         Župan  
  Občine Laško 

Franc Zdolšek l.r. 



JP 702671 Juri č-Topole 

Obstoje ča situacija:  

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Opis 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina v 
sosednji ob čini [m] 

308. 702670 702671 C R3 774 Jurič-Topole O 701411 400  

 

 

 



 

Sporni del:  

 

 

 

 

 

 



 

Možna sprememba v Odloku: 

Glede na Odločbo US se cesta 702671 skrajša za 96 m do roba parcele. Žal zamik plasti Parcele, 
Občinske ceste in Letalski posnetek ne kaže povsem realne slike. 

 

OPOMBA:  

S tem bo dostop do parcele 1144/10 in HŠ 12F potekal preko ene od spornih parcel 1144/17.  

 

PREDLOG: 

Občinski svet sprejme popravek Odloka. Glede na to, da je sprememba Odloka posledica Odločbe 
US, ni potrebno predhodno soglasje DRSC. Po sprejetem popravku Odloka se DRSC o tem le obvesti. 
Nato bomo ustrezno popravili podatke BCP, isto mora storiti tudi izvajalec plasti ZKGJI. 

Krajšanje 96 m 
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Priloga 

512. Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih 
poklicev, ki morajo biti vpisani v register 
in imeti veljavno licenco

O D R E D B O

o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev,  
ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno 

licenco

 l.r.

513. 

in 1144/17, obe k. o. Rifengo

A.
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postopka s pobudo.

varovala javni interes.
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Podpredsednik

BANKA SLOVENIJE

514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

so neveljavne. Neveljavne so tudi vse protiponudbe nasprotne 


