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Številka: 007-3/2020 
Datum:   23. 6. 2020 
 

 

 

 

ZADEVA: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik 
 
 
NAMEN:    
- druga obravnava predloga odloka 

 
                           

PRAVNA PODLAGA: 
- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. L. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), 
- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/12), 
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17). 
 
 
PREDLAGATELJ: Marko Funkl, ţupan Občine Hrastnik 
 
 
POROČEVALEC:  Tomaţ Sihur, vodja oddelka 
 
                                     
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Hrastnik v drugi obravnavi in ga sprejme. 
 
 
 
 
Priloge: 

 Obrazloţitev, 

 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik, 

 Grafični prikaz (v digitalni obliki na spletni strani občine). 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/
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OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
Številka: 007-3/2020 
Datum: …….. 
 
 
 

Na podlagi Zakona o cestah /ZCes-1/ (Ur. L. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 
10/18),  3. člena Odloka o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/12) in 
18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet 
Občine Hrastnik na 13. redni seji  dne 1. 7. 2020 sprejel 
 
 

SKLEP 
 
 

1. 
 

Občinski svet je v drugi obravnavi obravnaval predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
v Občini Hrastnik, h kateremu je pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo št. 37162-3/2020-188(507), z dne 19. 6. 2020. 
 

2. 
 

Sprejme se Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik. 
 

3. 
 

 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

4. 
 

Sklep velja takoj. 

 

 

 

 

                              Marko FUNKL                                 

                                                                                                   ŢUPAN  
                                                                                                   OBČINE HRASTNIK      
    
 
 
 
Vročiti: 
1.  Občinski svet Občine Hrastnik;  
2.  Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne sluţbe; 
3.  LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domţale. 
   
 
 



3 
 

OBRAZLOŽITEV   
 
 

1. Pravne podlage 
Pravne podlage za pripravo predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik  
- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. L. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), ki 

v 95. členu določa, da je upravljavec občinskih cest občinska uprava, katera način 
izvajanja nalog upravljanja določi s splošnim aktom, v 39. členu pa določa, da se glede 
na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru občinske ceste kategorizirajo na 
lokalne ceste, javne poti ter občinske kolesarske poti.  

- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/12) v 3. in 4. členu 
določa, da: 
- občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Hrastnik na predlog 

ţupana, prav tako spremembe kategorizacije občinskih cest; 
- predlog kategorizacije v skladu s predpisi s področja kategorizacije cest pripravi 

pristojna sluţba občinske uprave, prav tako predlog sprememb kategorizacije 
občinskih cest. 

- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17), ki v 18. členu določa, da 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejema odloke in druge občinske akte, prostorske in 
druge plane razvoja občine. 

 
 

2. Ocena stanja in razlogi za sprejem novega odloka 
Področje občinskih javnih cest na območju občine Hrastnik urejata Odlok o občinskih cestah 
na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 35/2012) in Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Hrastnik (UVZ, št. 7/99, 7/06, 29/09, 18/14), ki določa občinske ceste po njihovih 
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. 
 
Skupna dolţina z navedenim odlokom kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Hrastnik 
znaša 125,157 km. Del občinskih cest  na območju občine Hrastnik, kategoriziranih po 
veljavnem odloku, je geodetsko odmerjenih, izvedena je bila ureditev mej in parcelacija 
zemljišč ter vpis podatkov v zemljiški kataster. Lastništvo zemljišč, po katerih potekajo 
občinske kategorizirane ceste, pa ni v celoti urejeno – del zemljišč je v privatni lasti. 
 
V letu 2018 sprejet Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne 
ţelezniške infrastrukture – ZEDRZ (Ur. l. RS, št. 13/18) ureja določanje in evidentiranje 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne ţelezniške infrastrukture, posredovanje 
podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč. 
Na začetku leta 2019 je stopil v veljavo tudi Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišča 
javne cestne in javne ţelezniške infrastrukture (v nadaljevanju: Pravilnik, Ur. l. RS, št. 58/19), 
ki določa podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne ţelezniške infrastrukture, ki jo upravlja Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI). DRSI vzpostavi in vodi matično evidenco dejanske 
rabe zemljišč javne cestne in javne ţelezniške infrastrukture. 
Na podlagi navedenega ZEDRZ mora občina kot upravljavka občinskih cest podatke o 
dejanski rabi javne cestne infrastrukture posredovati v evidenco, ki jo upravlja DRSI, v obliki 
elaborata podatkov dejanske rabe zemljišč. Zajem podatkov in izdelavo elaborata dejanske 
rabe javne cestne infrastrukture po veljavnem Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Hrastnik je za občinske ceste izdelalo podjetje LOCUS d.o.o.  
 
Izdelovalec je pri izdelavi elaborata naletel na primere napačne kategorizacije in na 
neusklajenost podatkov ZK GJI s stanjem v naravi (neusklajenost osi cest z dejanskim 
potekom posameznih cest) ter posledično veljavnim odlokom. Zaradi odprave navedenih 
neskladnosti, je Občina Hrastnik pristopila k pripravi novega odloka, ki po vsebini ne 
predstavlja bistvenih sprememb veljavnega odloka, temveč uskladitev glede na dejansko 
stanje v naravi. 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Statistika/Dejanska-raba-zemljisc/3d911e70c6/DRSI_Zakon_Evidentiranje_Raba_Ceste_Zeleznice_-UrLst_2018013_180228.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Statistika/Dejanska-raba-zemljisc/3d911e70c6/DRSI_Zakon_Evidentiranje_Raba_Ceste_Zeleznice_-UrLst_2018013_180228.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Statistika/Dejanska-raba-zemljisc/cda916b36a/DRSI_Pravilnik_Dejanska_raba_JCI_JZI.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Statistika/Dejanska-raba-zemljisc/cda916b36a/DRSI_Pravilnik_Dejanska_raba_JCI_JZI.pdf
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Obravnavani predlog odloka povzema celotno vsebino veljavnega Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Hrastnik upoštevajoč spremembe zaradi odprave neskladnosti  ter 
napačne kategorizacije. Poleg navedenega se predlaga: 
- krajšanje odsekov cest na delih, kjer potekajo po dvoriščih oz. zemljiščih v privatni lasti oz. 
se cesta v naravi ne uporablja; 
- daljšanje odsekov cest na delih, kjer se cesta podaljša do konca asfalta ali do zadnjega 
objekta v naravi;  
- nova kategorizacija nekaterih cestnih odsekov na zemljiščih, ki so v lasti Občine Hrastnik, 
vse v skladu z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10-ZCes-1), ki določa merila za kategorizacijo drţavnih in občinskih cest, merila za 
razvrščanje lokalnih cest v naseljih v podkategorije. 

Predlagana kategorizacija predstavlja današnje stanje občinske javne cestne infrastrukture v 
naravi.   

 

 

3. Usklajevanje predloga odloka med prvo in drugo obravnavo 
Občinski svet Občine Hrastnik je v mesecu februarju 2020 na 10. redni seji obravnaval 
predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik v prvi obravnavi. Predlog 
odloka je bil v prvi obravnavi sprejet kot primerna podlaga za drugo obravnavo. Na predlog 
odloka v prvi obravnavi ni bilo podanih pripomb. 
(Gradivo prve obravnave je na spletni strani Občine Hrastnik v rubriki Občina Hrastnik – 
Občinski svet – Seje – 10. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik (točka 3).) 
 
Za drugo obravnavo predloga odloka se predlagajo uskladitve kategorizacije, ki so bile 
predlagane z odlokom v prvi obravnavi, in sicer naslednje: 
Kategorija LOKALNE CESTE (LC): 
- 122011 Podkraj - Radeče, 200211 Brdce - Marno, 423251 Kolar - Rinaldo in 423271 Obč. 
meja – Kal: uskladitev dolţin lokalnih cest, ki potekajo do meje s sosednjimi občinami 
Radeče, Laško in Trbovlje, z mejnimi zapisniki. 
- 122101 Marno – Kriţišče Kopitnik in 122111 Turje – Kopitnik – Skopno: uskladitev 
spremembe v kriţišču obeh cest (odseku 122111 se dolţina skrajša za 83 m, odseku 122101 
pa se dolţina podaljša za 82 m). 
- 122121 Hrastnik – Ojstro – Trbovlje: doda se nov odsek v dolţini 1211 m, in sicer 
rekonstruirana povezovalna cesta med občinama Hrastnik in Trbovlje čez Ojstro, ki obsega 
tudi del odseka javne poti 623791 Veličkova cesta – Ana (v dolţini 277 m), katera se v tem 
delu prekategorizirala iz JP v LC. 
Kategorija ZBIRNE KRAJEVNE CESTE (LZ): ni uskladitev 
Kategorija KRAJEVNE CESTE (LK): ni uskladitev 
Kategorija JAVNE POTI (JP): 
623791 Veličkova cesta – Ana: del odseka, ki je bil rekonstruiran, se prekategorizira v 
lokalno cesto in priključil novemu odseku LC  122121 Hrastnik – Ojstro – Trbovlje. 
 
V spodnji tabeli so prikazane razlike v dolţini kategoriziranih občinskih cest (v metrih) med 
veljavnim odlokom ter predlogom odloka v prvi in drugi obravnavi: 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
1999-
2014 

Prva 
obrav. 

predloga 
odloka 
2020 

Druga 
obrav. 

predloga 
odloka 
2020 

Lokalna cesta LC 52.074 51.995 53.208 

Zbirna mestna ali krajevna cesta LZ 3.004 2.568 2.568 

Mestna cesta ali krajevna cesta LK 10.990 10.924 10.924 

Javna pot JP 59.089 59.929 59.651 

SKUPAJ 125.157 125.416 126.351 
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Besedilni del predloga odloka se ne spreminja. Grafični prikaz »Pregledna karta občinskega 
cestnega omreţja« kategorizacije občinskih cest, predlagane z odlokom o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Hrastnik v drugi obravnavi, je v digitalni obliki dostopen na spletni 
strani Občine Hrastnik pri gradivu za sklic seje. 
 

 
4. Mnenje DRSI 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest je pravni akt, ki ga po predhodnem mnenju s 
strani DRSI potrdi občinski svet občine. Občina je skladno z 18. členom Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest, poslala vlogo glede spremembe kategorizacije občinskih cest v 
predhoden pregled DRSI in prejela pozitivno mnenje št. 37162-3/2020-188(507), z dne 19. 6. 
2020. 
 
 

5. Zaključek 
S spremembo veljavnega odloka o kategorizaciji občinskih cest je tako podan 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, priključevanje na veljavno 
stanje potekov drţavnih cest in kriţišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki so se 
nekoliko skrajšali ali podaljšali. Namen predlagane spremembe je vzpostaviti občinsko 
cestno omreţje v takšni meri in obsegu, da bo tudi v nadaljevanju kar najbolje sluţilo 
prebivalcem. 
 
Po sprejemu in uveljavitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik se bodo z 
novo kategorizacijo uskladili podatki BCP (baza cestnih podatkov) in vpisale spremembe v 
zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS, s čimer bo občina uredila kategorizacijo 
občinskih cest glede na lastne potrebe in trenutno stanje potekov cest na terenu ter izpolnila 
svoje zakonsko določene obveznosti. 
 
 
Občinskemu svetu Občine Hrastnik predlagamo, da obravnava predlog Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik v drugi obravnavi in ga sprejme. 
 
 

Oddelek za prostor, okolje in  
gospodarske javne sluţbe 

 


