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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 

OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI LAŠKO – skrajšani postopek 
 
 
Gradivo je pripravil: 
LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale 
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: 
Uroš Košir, Locus d.o.o. iz Domžal 
Andrej Kaluža, vodja oddelka za GJS, okolje in prostor 
 
Gradivo je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 27. 9. 2017 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- Zakon o cestah – ZCes-1 (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/97 in 113/09) 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

(Ur. list RS, št. 49/97 in 2/04) 
- 21. člen Statuta občine Laško – UPB1 (Ur. list RS, št. 79/15) 
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Ur. list RS, št. 78/12, 43/13, 33/14 

in 40/16) 
 
Predlog sklepa: 
 
1. Občinski svet Občine Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško po skrajšanem postopku. 
 
2. Občinski svet Občine Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
 
Obrazložitev: 
Na podlagi določil Zakona o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) – Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 - odl. US in 46/15 morajo občine kot upravljavci občinskih cest voditi evidence o občinskih 
cestah in objektih na njih. Skladno s predpisi Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o 
evidencah o javnih cestah in objektih na njih – Uradni list RS, št. 49/97 in 2/04 (v nadaljevanju: 
Pravilnik) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest – Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09 (v 
nadaljevanju: Uredba) so morale občine po uveljavitvi zakonodaje pripraviti Odlok o kategorizaciji 
občinskih cest (v nadaljevanju: Odlok). 
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju s strani 
Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI, prejšnje ime Direkcija RS za ceste, kratica 
DRSC) potrditi občinski svet občine. V skladu z določili Uredbe mora občina, ki želi spremeniti ali 
dopolniti veljavni Odlok, na DRSI poslati vlogo za spremembo kategorizacije občinskih cest. DRSI 
ji k ustreznemu gradivu izda soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam, ali pa občino 
pozove k odpravi ugotovljenih neskladij. 
 
Občina Laško ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni 
list RS, št. 78/12, 43/13, 33/14 in 40/16). 
 
Razlog spremembe 
 
Z lastniki na naslovu Na Pristavi 9 je bilo dogovorjeno, da se del zemljišča 381/1 k.o. Laško, ki v 
naravi predstavlja dvorišče odmeri in prenese v last lastnikov objekta Na Pristavi 9. 
 
Sprememba 
 
Cesta poteka čez zemljišče, ki bo po zaključenih postopkih, ki so že v teku, preneseno v last 
zasebnih lastnikov stanujočih na naslovu Na Pristavi 9. 
Trenutno cesta še poteka čez zemljišče 381/1 k.o. Laško, ki ima zaznambo »v splošni rabi«. 
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Po sprejemu predloga spremembe Odloka se bo v občini Laško spremenila skupna dolžina 
občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela. 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2012, 2016 
[m] 

ODLOK 
2017 
[m] 

RAZLIKA 
[m] 

lokalne ceste - LC 143.080 143.080 0 
javne poti - JP 282.174 282.156 - 18 
SKUPAJ 425.254 425.236 - 18 

 
 
                                                                                                ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
Priloga: 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 
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P R E D L O G – skrajšan postopek 
 
 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) 
in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine 
Laško na __. redni seji dne __.__.2017 sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v 

Občini Laško 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12, 43/13, 
33/14 in 40/16) se v 5. členu v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih Občine Laško in med naselji so:« 
nadomesti zapis pod zaporedno številko 254: 
 

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala 
dolžina v 

sosednji občini 
[m] 

254 702180 702185 O 702181 Na Pristavi – 
Vodovnik Z HŠ 9 49  

 
ter spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini 
Laško znaša 282.156 m (282,156 km). 
 

2. člen 
 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena 
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno 
soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št………………….. z dne 
………………….. 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 371 -0008/2017 
Datum: ____________ 
                                                                                                                      Franc Zdolšek, 
                                                                                                                Župan Občine Laško 
 
 


