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1 UVOD 

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). 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je pravni akt, katerega mora po predhodnem soglasju s strani Direkcije RS 
za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) 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. 
Mestna občina Velenje ima veljaven Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/10, 6/12), h kateremu sta bili pridobljeni soglasji DRSC (prejšnja kratica za 
Direkcijo RS za ceste) št. 37162-3/2010 z dne 15. 2. 2010 in št. 37162-3/2011-446(507) z dne 24. 11. 2011. 
Ker je bilo po letu 2012 na občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri zagotavljanju in izvajanju 
javnega prometa na občinskih cestah, so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstoječe 
kategorizacije cest, ali pa so bila ugotovljena določena neskladja pri obstoječem stanju, želi občina predmetne 
spremembe evidentirati z novim Odlokom. 
Obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so prikazani 
v nadaljevanju v poglavju št. 3. 
Po sprejemu predlaganega predloga novega Odloka se bo v Mestni občini Velenje nekoliko spremenila skupna 
dolžina občinskih cest, kar prikazuje spodnja tabela. 
Glede na potrditev Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v kataster GJI, 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. 
Sprememba dolžin po kategorijah med veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/10, 6/12) in predlogom Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Mestni občini Velenje (2016): 
 

KATEGORIJA 
ODLOK 
2012 
[m] 

ODLOK 
predlog 2016 

[m] 

RAZLIKA 
[m] 

lokalne ceste - LC 77.565 77.523 - 42 

zbirne mestne in krajevne ceste - LZ 10.187 10.196 + 9 

mestne in krajevne ceste - LK 25.142 10.617 - 14.525 

javne poti - JP 97.552 116.617 + 19.065 

javne poti za kolesarje - KJ 0 700 + 700 

SKUPAJ 210.446 215.653 + 5.207 

Preglednica 1:  Prikaz dolžin kategoriziranih občinskih cest po kategorijah med veljavnim Odlokom in predlogom Spremembe odloka 
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2 SPLOŠNI DEL 

2.1 Kratice 

LC 
lokalna cesta je namenjena povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih 
občinah in je pomembna za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije 

LZ 
zbirna mestna cesta je namenjena zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz 
posameznih območij mesta na ceste enake ali višje kategorije 

LK 

mestna cesta je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu do 
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne 
gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih 
območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom 

JP 
javna pot je namenjena povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne 
izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto oz. je namenjena samo določenim 
vrstam udeležencev v prometu 

KJ javna pot za kolesarje je namenjena prometu kolesarjev v občini in med njimi 

2.2 Podatki o naročniku 

2.2.1 Naročnik 

Ime: Mestna občina Velenje 

Sedež: Titov trg 1, 3320 Velenje 

Župan: Bojan Kontič 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Robert Sovinek 

Telefon: 03 / 89 61 600 

Davčna številka SI 49082884 

2.2.2 Izdelovalec 

Ime: LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. 

Sedež: Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

Direktor: Leon Kobetič 

Odgovorna oseba 
za izvedbo projekta: 

Uroš Košir 

Telefon: 01 / 721 93 90 

Davčna številka SI 15475760 
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2.3 Podlage za kategorizacijo občinskih cest 

2.3.1 Predpisi 

 Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15, 

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09, 

 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih; Uradni list 

RS, št. 49/97 in 2/04. 

2.3.2 Veljavni občinski akti 

 Statut Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08, 

 Odlok o občinskih cestah; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 17/12, 

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 

4/10, 6/12. 

2.4 Namen spremembe Odloka 

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in 
skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila spremembo Odloka, ker je želela evidentirati 
spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2012, ko je bil objavljen trenutno veljavni 
Odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti morebitna neskladja pri 
obstoječem stanju. 
Skladno z Zakonom o cestah in Uredbo občina kategorizira ceste, ki so v lasti občine ali predstavljajo javno 
dobro ter se uporabljajo za javni promet. 
Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo je občina v preteklih letih 
uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih. Posamezne 
ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s predmetno spremembo Odloka tako 
vključuje v evidenco kategoriziranih cest. 
Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim 
stanjem v naravi oz. z določili veljavne zakonodaje. 
S predlagano 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, 
priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki 
so se nekoliko skrajšali ali podaljšali. 
Tekom priprave aktualnih sprememb veljavnega Odloka so se v celoti upoštevale veljavne medobčinske 
uskladitve, dodatno je bila potrebna mejna uskladitev z Mestno občino Slovenj Gradec, dodatno pa so se 
uskladila še štiri topološka stikanja s sosednjimi občinami. Glede na obseg sprememb je bilo potrebno tudi 
dodatno usklajevanje z Zavodom za gozdove Slovenije. 
Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so razvidne iz 
nadaljevanja. 
Namen predlagane spremembe Odloka je vzpostaviti občinsko cestno omrežje v takšni meri in obsegu, da bo 
tudi v nadaljevanju kar najbolje služilo prebivalcem. 
V naravi obstaja več cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Z 
namenom dolgoročne ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju bo potrebno ceste, tako kategorizirane 
kot nekategorizirane, tudi v nadaljevanju lastniško urejati in jih skladno z izpolnjevanjem meril dodajati v 
evidence.
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3 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

V poglavju obrazložitev sprememb so prikazane vse spremembe, ki so se dogodile na občinskem cestnem 
omrežju glede na veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 4/10, 6/12). Za območje občine so se izvedla terenska snemanja, ki jih je izvedlo podjetje 
DFG Consulting d.o.o. Celotna os občinskega cestnega omrežja je tako popravljena na podlagi podatkov, 
pridobljenih iz terenskega snemanja. 

3.1 Nova kategorizacija cest 

Kategorizirali so se odseki novih cest, ki so v lasti občine oz. predstavljajo javno dobro in se uporabljajo za javni 
promet. Ceste se kategorizirajo kot posledica njihove izgradnje ali pa kot posledica njihove obstoječe uporabe 
za javni promet. Vse novo kategorizirane občinske ceste imajo ustrezno urejeno voziščno konstrukcijo, občina 
pa jih redno vzdržuje in na njih izvaja zimsko službo. 
 
Nekaj zemljišč, po katerih potekajo obstoječe nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet, 
trenutno lastniško še ni urejenih ali pa nimajo urejenega priključevanja na državno cesto. Iz tega razloga na 
določenih območjih lahko prihaja do neenakomerno urejene kategorizacije cest, ki se bo v prihodnje, skladno z 
urejanjem lastniških razmerij na zemljiščih, ki so oz. bodo namenjena za javni promet, ter priključevanj na 
omrežje državnih cest, še lahko ustrezno dopolnjevala. 
 
 

 

LC 450012: 

Kategorizira se nova lokalna cesta, ki predstavlja 
krak križišča LC 450011 v naselju Črnova, 
posledično se popravi potek kategorizacije LC 
450011 v križišču – avtobusna postaja.  V naravi 
se krak uporablja že od izgradnje lokalne ceste, 
vendar do sedaj ni bila kategorizirana kot svoj 
odsek. Skladno z metodologijo za digitalizacijo 
cest se taka cesta za vpis osi cest v GJI vriše kot 
posebni krak, dejansko pa gre za obstoječo že 
kategorizirano cesto. Zemljišče, po katerem je 
kategorizirana, je po zemljiški knjigi v lasti 
lastnika Družbena lastnina v splošni rabi (torej 
gre za javno dobro). 
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JP 878891: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Plešivec. Zemljišča, po katerem je kategorizirana, 
imajo zaznambo javnega dobra ali pa so v lasti 
fizičnih oseb. Lastniki parcel ob javni poti so 
podpisali soglasja, da se strinjajo s potrebnimi 
dejavnostmi ob kategorizaciji. Lastnica dveh 
parcel, po katerih poteka javna pot, je podpisala 
izjavo za prekategorizacijo ceste že v letu 2013 
(glej 5.4 - Druge priloge).  

Javna pot predstavlja mejni odsek z Mestno 
občino Slovenj Gradec, za katerega je bil 
podpisan nov mejni zapisnik v februarju 2016 
(glej 5.2 – Uskladitveni obrazci potekov 
medobčinskih cest). 

 

JP 950152, JP 950153: 

Kategorizirata se dve novi javni poti v območju 
naselja Škale. Zemljišča, po katerem sta 
kategorizirani, sta v lasti Mestne občine Velenje. 

 

JP 953791: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Velenje. Zemljišča, po katerem je kategorizirana, 
imajo zaznambo javnega dobra. 
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JP 950264: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselij 
Paka pri Velenju in Paški Kozjak. Zemljišča, po 
katerem je kategorizirana, imajo zaznambo 
javnega dobra in so v lasti fizičnih oseb. Lastnica 
parcel št. 224/1, 225/1, 225/2 in 230/4, k. o. 
2669, je podpisala vlogo za brezplačni prenos 
zemljišč v last Mestne občine Velenje (glej 5.4 - 
Druge priloge). 

 

JP 950583: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Ložnica. Zemljišče, po katerem je kategorizirana, 
ima zaznambo javnega dobra. 

 

JP 950364, JP 950365, JP 950366: 

Kategorizirajo se tri nove javne poti v območju 
naselja Bevče. Zemljišča, po katerem so 
kategorizirana, so v lasti Mestne občine Velenje. 
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JP 950861: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Plešivec. Zemljišče, po katerem je kategorizirana, 
ima zaznambo javnega dobra. 

 

JP 950252: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Paški Kozjak. Zemljišča, po katerem je 
kategorizirana, imajo zaznambo javnega dobra in 
so v lasti fizičnih oseb. Lastniki parcel št. 151/12, 
151/14, 154/2, 154/3, 155/6, 155/7, 155/8, 
155/11, k. o. 2669, ter 39/11 in 61/1, k. o. 1044, 
so podpisali vloge za brezplačni prenos zemljišč v 
last Mestne občine Velenje (glej 5.4 - Druge 
priloge). 

Javna pot JP 964711 Občine Dobrna se prične v 
križišču lokalne ceste LC 450091 in javne poti JP 
950252, ki je pod upravljanjem Mestne občine 
Velenje, zato je bil v februarju 2016 tudi 
podpisan dogovor med upravljavci cest glede 
stičnih točk na občinskih cestah (glej 5.3 - 
Topološka uskladitev stikanj s sosednjimi 
občinami). 

 

JP 950023: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Plešivec. Zemljišče, po katerem je kategorizirana, 
je v lasti fizične osebe. Lastnik parcele ob javni 
poti je podpisal soglasje, da se strinja s 
potrebnimi dejavnostmi ob kategorizaciji (glej 5.4 
- Druge priloge). 

Javna pot se zaključi na delu odseka lokalne ceste 
LC 261011, ki je pod upravljanjem Občine 
Mislinja, zato je bil v februarju 2016 tudi 
podpisan dogovor med upravljavci cest glede 
stičnih točk na občinskih cestah (glej 5.3 - 
Topološka uskladitev stikanj s sosednjimi 
občinami). 
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JP 950682: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Laze do konca asfalta pri objektu Laze 58. 
Zemljišče, po katerem je kategorizirana, ima 
zaznambo javnega dobra. 

 

JP 950342: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Paka pri Velenju. Zemljišče, po katerem je 
kategorizirana, je v lasti Mestne občine Velenje in 
ene fizične osebe. Lastnik parcele št. 321/4, k. o. 
953, je podpisal vlogo za brezplačni prenos 
zemljišča v last Mestne občine Velenje (glej 5.4 - 
Druge priloge). 

 

JP 950452: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Lopatnik. Zemljišče, po katerem je kategorizirana, 
ima zaznambo javnega dobra, le parcela na 
koncu odseka je v lasti fizične osebe. Lastnica 
parcele št. 1042/2, k. o. 954, je podpisala izjavo, 
da se strinja z omenjeno kategorizacijo in da bo 
odmerjeno zemljišče brezplačno odstopila v last 
Mestne občine Velenje (glej 5.4 - Druge priloge). 
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JP 950712, JP 950721: 

Kategorizirata se dve novi javni poti v območju 
naselja Podkraj pri Velenju. Zemljišča, po 
katerem sta kategorizirani, imajo zaznambo 
javnega dobra ali pa so v lasti Mestne občine 
Velenje. 

 

JP 950113: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Škale. Zemljišča, po katerem je kategorizirana, 
imajo zaznambo javnega dobra, so v lasti Mestne 
občine Velenje in v lasti Republike Slovenije. Pri 
dveh parcelah, ki sta v lasti Republike Slovenije, 
je upravljavec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, kjer je predpogoj za prenos 
zemljišč predhodna kategorizacija ceste. 

 

JP 950354: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Lipje. Zemljišče, po katerem je kategorizirana, 
ima zaznambo javnega dobra. 
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JP 952071: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Velenje, ki predstavlja obračališče za avtobuse. 
Zemljišče, po katerem je kategorizirana, je v lasti 
Mestne občine Velenje. 

 

JP 953272: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Velenje, ki predstavlja krak med cestama JP 
953271 in LZ 452121. Zemljišče, po katerem je 
kategorizirana, je javno dobro. 

 

JP 950052: 

Kategorizira se nova javna pot v območju naselja 
Škale, ki predstavlja dostop do stanovanjskih hiš. 
Zemljišča, po katerem je kategorizirana so v lasti 
fizičnih oseb. Lastniki parcel ob javni poti so 
podpisali soglasja, da se strinjajo s potrebnimi 
dejavnostmi ob kategorizaciji. 
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KJ 995001: 

Kategorizira se nova javna pot za kolesarje ob 
Cesti Simona Blatnika v naselju Velenje. 
Zemljišča, po katerem je kategorizirana, so v lasti 
Mestne občine Velenje. 

3.2 Spremembe pri kategorizaciji obstoječe kategoriziranih cest 

Ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju so se ugotovila posamezna neskladja z dejanskim stanjem v 
naravi oz. z določili veljavne zakonodaje. Z namenom ureditve stanja na občinskem cestnem omrežju so se 
ugotovljena neskladja odpravila, kot je to razvidno iz nadaljevanja. Posamezne veljavno kategorizirane ceste so 
se tako nekoliko skrajšale, podaljšale ali pa se jim je uredil zaris poteka osi ceste glede na dejanski potek 
veljavno kategoriziranih cest v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, 
prevoznost ali drugo. Vse izvedene spremembe na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno 
stanje so razvidne iz nadaljevanja. 

3.2.1 Uskladitev kategorizacije cest z dejanskim stanjem potekov cest v naravi 

 

LC 450131, LC 450132: 

Lokalni cesti LC 450131 se spremeni potek ceste 
v krožišču in razdeli na dva odseka LC 450131 in 
LC 450132. 
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LK 451501: 

Mestni cesti se spremeni potek v križišču z 
državno cesto glede na dejanski potek ceste v 
naravi. 

 

JP 952241, JP 952251, JP 952261, JP 952271: 

Javnim potem nad državno cesto R2 425 se uredi 
kategorija ceste glede na merila Uredbe in 
dejansko stanje potekov cest na terenu (prej LK 
451831, LK 451841, LK 451851, LK 451861). 

Obstoječe stanje: 

 

 

 

LK 451201, JP 952311, JP 952312, JP 952321, JP 
952331, JP 952341, JP 952351, JP 952361, JP 
952362, JP 952363, JP 952431, JP 952432, JP 
952433, JP 952102, JP 952111, JP 952112, JP 
952131, JP 952132, JP 952133, JP 952141, JP 
952191, JP 952161, JP 952031: 

LK 451201 se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe in dejansko stanje potekov cest na 
terenu (prej LK 451261 in LK 451271). Ostalim 
cestam okrog LK 451191 se uskladijo poteki cest z 
dejanskim stanjem v naravi. Nad lokalno cesto LC 
450061 se prav tako uredijo kategorije cest glede 
na merila Uredbe in dejansko stanje potekov cest 
na terenu (nove javne poti so usklajene s 
prometnim režimom, saj so vmes tudi enosmerne 
ceste). JP 952031 se prav tako uredi kategorija 
(prej LK 451031). 
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Predlagano stanje: 

 

 

LC 450191, LC 450192, LC 450193: 

Lokalna cesta LC 450191 se razdeli na tri dele 
glede na krožišče in krak priključka na državno 
cesto R2 425. 

 

JP 953271: 

JP 953271 se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 453291). 
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LZ 452011, LZ 452012: 

Zbirna mestna cesta LZ 452011 se razdeli na dva 
dela glede na krožišče. 

 

JP 953861: 

JP 953861 se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 453381). 

Obstoječe stanje: 

 

Predlagano stanje: 

LK 453891, JP 953331, JP 953291, JP 953321, JP 
953341, JP 953381: 

LK 453891 se popravi potek tako, da se podaljša 
do ograje po poteku prejšnje LK 453321. 
Posledično se popravi potek JP 953331 in uredi 
kategorija ceste (prej LK 453321). Kategorije cest 
se uredijo tudi ostalim javnim potem: JP 953321 
(prej LK 453301), JP 953341 (prej LK 451761), JP 
953381 (prej LK 453341), JP 953291 (prej LK 
451751). 
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Obstoječe stanje: 

 

Predlagano stanje: 

 

LK 453541, JP 953541, JP 953521: 

LK 453541 se popravi zaris ceste, tako da se 
konča na LZ 452101 glede na dejansko stanje v 
naravi. Del prejšnjega poteka LK 453541 se 
prekategorizira v javno pot JP 953541. JP 953521 
se uredi kategorija ceste glede na merila Uredbe 
(prej LK 451661). 
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JP 952941: 

JP 952941 se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451941). 

 

Obstoječe stanje: 

 

Predlagano stanje: 

 

JP 953031, JP 953041, JP 953051, JP 953052, JP 
953061, JP 953071: 

LK 453061 se razdeli na dva dela in uredi 
kategorija ceste glede na merila Uredbe v dve 
javni poti: JP 953051 in JP 953052. Tudi ostalim 
javnim potem okrog te ceste se uredi kategorija 
glede na merila Uredbe: JP 953031 (prej LK 
453031), JP 953041 (prej LK 453041), JP 953061 
(prej LK 453051) in JP 953071 (prej LK 453071). 
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LK 451691, JP 953451, JP 953411, JP 953421, JP 
953581, JP 953591: 

Potek ceste LK 451691 se spremeni tako, da sledi 
glavnemu prometnemu toku. Posledično se delu 
prejšnje LK 451691 uredi kategorija ceste glede 
na merila Uredbe v JP 953451. Dodatno se 
uredijo kategorije cest glede na merila Uredbe 
naslednjim javnim potem: JP 953411 (prej LK 
451711), JP 953421 (prej LK 451721), JP 953581 
(prej LK 451731), JP 953591 (prej LK 451741). 

 

Obstoječe stanje: 

 

Predlagano stanje: 

 

JP 953611, JP 953612, JP 953621, JP 953622, JP 
953631, JP 953632, JP 953641, JP 953651, JP 
953652, JP 953681: 

LK 453121 se razdeli na dva dela in uredi 
kategorija ceste glede na merila Uredbe v dve 
javni poti: JP 953611 in JP 953612. LK 453141 se 
razdeli na dva dela in uredi kategorija ceste glede 
na merila Uredbe v dve javni poti: JP 953621 in JP 
953622. Omenjenima odsekoma se popravi 
usmerjenost glede na potek enosmernih cest. LK 
453151 se razdeli na dva dela in uredi kategorija 
ceste glede na merila Uredbe v dve javni poti: JP 
953631 in JP 953632. Omenjenima odsekoma se 
popravi usmerjenost glede na potek enosmernih 
cest. LK 453171 se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe v javno pot JP 953641. 
Omenjenemu odseku se popravi usmerjenost 
glede na potek enosmerne ceste. LK 453161 se 
razdeli na dva dela in uredi kategorija ceste glede 
na merila Uredbe v dve javni poti: JP 953651 in JP 
953652. LK 453131 se uredi kategorija ceste 
glede na merila Uredbe v javno pot JP 953681. 
Omenjenemu odseku se popravi usmerjenost 
glede na potek enosmerne ceste. 
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LK 453421, JP 953431, JP 953432, JP 953891: 

LK 453421 se popravi potek tako, da sledi 
prometnemu toku. Posledično se popravi potek 
in kategorija JP 953431 ter šifra JP 953431 v 
953432. JP 953891 se uredi kategorija ceste 
glede na merila Uredbe (prej LK 453451). 

Obstoječe stanje: 

 

Predlagano stanje: 

 

LK 453681, JP 950761, JP 953921, JP 953931, JP 
953941, JP 953951, JP 953971: 

LK 453681 se razdeli na dva dela, drugi del se 
kategorizira kot JP 950761 in podaljša do JP 
950774. Del nove kategorizacije poteka po 
parceli, ki je v lasti Mestne občine Velenje, del po 
parceli, ki ima zaznambo javnega dobra, del pa 
po parceli, ki je v lasti fizične osebe. Lastnik 
parcele št. 956/2, k. o. 968, je podpisal izjavo, da 
se strinja z omenjeno kategorizacijo in da bo 
odmerjeno zemljišče brezplačno prenesel v last 
Mestne občine Velenje (glej 5.4 - Druge priloge). 

Javnim potem se uredijo kategorije cest glede na 
merila Uredbe: JP 953921 (prej LK 453811), JP 
953931 (prej LK 453821), JP 953941 (prej LK 
453831), JP 953951 (prej LK 453841), JP 953971 
(prej LK 453701). 



OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

26 I 43 
 

 

JP 952061, JP 952062: 

LK 451071 se razdeli na dva dela, popravi zaris in 
uredi kategorija, tako da nastaneta dve novi javni 
poti. 

 

JP 952221: 

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

 

JP 952881: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451891). 
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JP 952511: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451521). 

 

JP 952641, JP 952651: 

Javnima potema se uredi kategorija cest glede na 
merila Uredbe (prej LK 451601 in LK 451591). 

 

JP 953201, JP 953202, JP 953203: 

JP 953201 se razdeli na dva dela, tako da 
nastaneta dve novi javni poti JP 953201 in JP 
953202. JP 953203 se spremeni šifra (prej JP 
953202) in se tudi nekoliko skrajša do konca 
parcele št. 563. 
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JP 953351, JP 953352, JP 953361, JP 953371, JP 
953372: 

JP 953351 se uskladi potek ceste glede na 
prometni tok. Posledično se popravi potek JP 
953361. JP 953352 se uredi kategorija ceste 
glede na merila Uredbe (prej LK 453361). JP 
953371 se razdeli na dva dela, JP 953371 in JP 
953372, ter uskladi potek z dejanskim stanjem v 
naravi. 

 

JP 953481: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 453481). 

 

JP 950211: 

Javni poti se popravi potek ceste glede na 
dejanski potek ceste v naravi. Lastnik parcele št. 
676/1, k. o. 951, je podpisal izjavo, da se strinja z 
omenjeno spremembo kategorizacije in da bo del 
zemljišča brezplačno odstopil v last Mestne 
občine Velenje (glej 5.4 - Druge priloge). 
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JP 950451: 

Javni poti se popravi potek ceste glede na 
dejanski potek ceste v naravi. Solastnika parcele 
št. 1128/14, k. o. 954, sta podpisala izjavo, da se 
strinjata z omenjeno spremembo kategorizacije 
in da bosta odmerjeno zemljišče brezplačno 
odstopila v last Mestne občine Velenje (glej 5.4 - 
Druge priloge). 

 

 

JP 950093: 

Javni poti se uskladi kategorizacija z dejanskim 
stanjem in določi nova šifra 950093 za krak javne 
poti JP 950091. 

 

JP 950251: 

Javni poti se ne spremeni kategorizacija ceste in 
se konča z gozdno cesto na meji z Občino 
Mislinja. Občina Mislinja ima cesto naprej 
kategorizirano kot gozdno cesto GC 111054. 
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JP 950031, JP 950032, JP 950033: 

Javnim potem se uskladi potek cest, tako da 
sledijo glavnemu prometnemu toku. JP 950031 
se spremeni šifra v JP 950032, JP 950032 pa se 
spremeni šifra v JP 950031 glede na glavni potek. 

Javna pot JP 950033 se prične na delu odseka 
lokalne ceste LC 410121, ki je pod upravljanjem 
Občine Šoštanj, zato je bil v januarju 2016 tudi 
podpisan dogovor med upravljavci cest glede 
stičnih točk na občinskih cestah (glej 5.3 - 
Topološka uskladitev stikanj s sosednjimi 
občinami). 

 

 

JP 950421, JP 950431: 

Javnima potema se uskladi potek cest, tako da 
sledita glavnemu prometnemu toku. 

 

JP 950621, JP 950631: 

Javnima potema se uskladi potek cest, tako da 
sledita glavnemu prometnemu toku. 
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JP 950101, JP 950151: 

Javna pot 950101 se skrajša oz. ukine v delu 
zasebnega lastništva, ker se lastnica ne strinja s 
kategorizacijo ceste, prav tako cesta ne omogoča 
obračanja in morajo vozila obračati na hišnih 
priključkih. Posledično se podaljša kategorizacija 
JP 950151 in združi z delom prejšnje 
kategorizacije JP 950101 v skupno javno pot. Del 
je nova kategorizacija in poteka po zemljišču, ki je 
v lasti Mestne občine Velenje. 

 

JP 950693: 

Javni poti se določi nova šifra, saj predstavlja krak 
priključka javne poti JP 950691 na lokalno cesto 
LC 450141. 

 

JP 953911: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 453801). 
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JP 952381: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451821). 

 

 

JP 952391: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451811). 

 

3.2.2 Podaljšanje kategorizacije cest 

 

JP 952011: 

Javna pot v naselju Velenje se podaljša do konca 
asfalta. Zemljišče, po katerem poteka 
sprememba, je v lasti Mestne občine Velenje. 
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JP 952631: 

Javna pot v naselju Velenje se podaljša do konca 
parcele št. 3049, ki ima zaznambo javnega dobra. 

 

JP 953401: 

Javna pot v naselju Velenje se podaljša do konca 
parcele št. 2121/4, ki ima zaznambo javnega 
dobra. 

 

JP 950841: 

Javna pot v naselju Plešivec se podaljša do 
razcepa. Sprememba poteka po zemljišču, ki ima 
zaznambo javnega dobra. 
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JP 950481: 

Javna pot se nekoliko podaljša do razcepa. 
Sprememba poteka po zemljišču, ki ima 
zaznambo javnega dobra. 

Javna pot se prične na delu odseka lokalne ceste 
LC 450011, ki je pod upravljanjem Občine Žalec, 
zato je bil v februarju 2016 tudi podpisan 
dogovor med upravljavci cest glede stičnih točk 
na občinskih cestah (glej 5.3 - Topološka 
uskladitev stikanj s sosednjimi občinami). 

 

 

 

JP 953471: 

Javna pot se podaljša do konca parcele, ki je v 
lasti Mestne občine Velenje. 

 

3.2.3 Krajšanje kategorizacije cest 

 

LK 451671, JP 953511: 

LK 451671 se skrajša do pešpoti (glej sliko 
spodaj). JP 953511 se uredi kategorija ceste glede 
na merila Uredbe (prej LK 451681). 
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LK 453791: 

Mestni cesti se skrajša potek do križišča. 

 

 

JP 952371: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451801) in se skrajša do 
meje parcele št. 2523/6, ki predstavlja zasebno 
zemljišče. 

 

JP 952461: 

Javni poti se uredi kategorija ceste glede na 
merila Uredbe (prej LK 451461) in skrajša potek 
do razcepa glede na dejansko stanje ceste v 
naravi. 
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JP 950291: 

Javni poti se skrajša potek do konca parcele št. 
2246/4 zaradi zasebnega zemljišča. 

 

JP 950263: 

Javni poti se skrajša potek do konca asfalta. 

 

 

JP 950851: 

Javni poti se skrajša potek do zadnjega ovinka, 
kjer je še možnost obračanja vozil. Zadnji del 
kategorizacije javne poti je do sedaj potekal po 
zasebnem zemljišču. 
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JP 950322: 

Javni poti se skrajša potek do konca asfalta. 

 

 

JP 950081: 

Javni poti se skrajša potek do dvorišča. 

 

JP 950231: 

Javni poti se skrajša potek do parcele št. 275/4, ki 
predstavlja zasebno zemljišče v lasti lastnika 
zadnje hiše s HŠ 44. Dostop je kljub krajšanju 
tako vedno omogočen vsem objektom. 
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JP 950353: 

Javni poti se skrajša potek do odcepa za Črnova 
42, saj del veljavne kategorizacije poteka po 
zasebnih zemljiščih, poleg tega se lastnik ne 
strinja z vzdrževanjem dela te ceste. Dostop je 
kljub krajšanju še vedno omogočen vsem 
objektom. 

 

 

JP 953781: 

Javni poti se skrajša potek do zadnjega križišča 
pred objektom s HŠ 40, kjer je še možno 
obračanje vozil. 

3.2.4 Ukinitev kategorizacije cest 

 

LK 451781: 

Mestna cesta se ukine zaradi izgradnje nove 
garažne hiše. 
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3.3 Ostale uskladitve kategorizacije cest 

Pri predlogu Odloka se je privzela os terenskega snemanja in 3D dolžine. Zaradi večjega števila nepodpisanih 
križišč občinskih cest z gozdnimi cestami se je obstoječe cestno omrežje v celoti uskladilo na stikih z gozdnimi 
cestami z Zavodom za gozdove Slovenije. 
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4 IZVEDBA PROJEKTA 

4.1 Priprava predloga Odloka 

V sodelovanju z občinsko upravo so bili pregledani predlogi sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih 
cest ter spremembe na obstoječem občinskem cestnem omrežju, kjer so bila ugotovljena določena (topološka) 
neskladja glede na dejansko stanje v naravi. Pregledala se je tudi urejenost lastniških razmerij na zemljiščih, po 
katerih potekajo predlogi nove kategorizacije ali podaljšanja občinskih cest. 
Predlagane spremembe in novi odseki cest so usklajeni s podatki terenskega snemanja, na podlagi česar so se 
nato kot pravilne prevzele tudi pridobljene dolžine. Ugotovljene nepravilnosti oz. neskladja z dejanskim stanjem 
v naravi, na katera je bila občina tudi že opozorjena, so bila tako odpravljena. Skladno z izvedenimi 
spremembami na občinskem cestnem omrežju so se uskladili tudi podatki o začetkih in koncih odsekov, po 
potrebi so se ažurirali tudi opisi posamičnih odsekov. 
Glede na to se je pripravil predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje ter drugo 
pripadajoče gradivo. 
S predlogom novega 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 stanje v naravi, 
priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki 
so se nekoliko skrajšali ali podaljšali. 
Tekom priprave aktualnih sprememb veljavnega Odloka so se v celoti upoštevale veljavne medobčinske 
uskladitve, dodatno je bila potrebna mejna uskladitev z Mestno občino Slovenj Gradec, dodatno pa so se 
uskladila še štiri topološka stikanja s sosednjimi občinami. Glede na obseg sprememb je bilo potrebno tudi 
dodatno usklajevanje z Zavodom za gozdove Slovenije. 
Vse obrazložitve in prikazi sprememb na občinskem cestnem omrežju glede na do sedaj veljavno stanje so 
razvidne iz poglavja št. 3 in priloženega gradiva. 
Upoštevajoč vse spremembe na občinskem cestnem omrežju se je pripravilo gradivo za nadaljevanje postopkov 
na občinski ravni in pregled ter pridobitev soglasja DRSI. 

4.2 Priprava gradiva za pridobitev soglasja DRSI 

V sodelovanju z občinsko upravo je bil pripravljen končni predlog spremembe Odloka, katerega pošiljamo na 
DRSI z namenom pridobitve soglasja h kategorizaciji cest, kot jo določa Odlok. 
Gradivo za pridobitev soglasja DRSI je izdelano kot elaborat sprememb, kjer so podrobno prikazane in 
obrazložene vse spremembe ter dopolnitve kategorizacije občinskih cest glede na do sedaj veljavno stanje. 
Spremembe so po potrebi obrazložene tudi z dodatno dokumentacijo, kot so to uskladitveni obrazci in 
podobno. 
Predlog spremembe Odloka predstavlja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje, grafični 
del Odloka (digitalni sloj) pa prikazuje celotno občinsko cestno omrežje Mestne občine Velenje. Glede na 
potrditev Odloka se bodo lahko uredili tudi podatki BCP, objekti pa vpisali v kataster GJI, 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. Na predlog odloka je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za 
infrastrukturo, št. 37162-3/2016-498(507) z dne 7. 4. 2016.  

4.3 Obravnava predloga odloka na seji Mestnega sveta 

Gradivo za obravnavo predloga Odloka na seji Mestnega sveta je bilo izdelano kot elaborat obrazložitev k 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje na zadnje postopke Mestne občine Velenje na 
DRSI, k čemur je bilo pridobljeno potrebno soglasje. Gradivo je po potrebi obrazloženo tudi z dodatno 
dokumentacijo. 
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5 PRILOGE 

Vse priloge, ki so omenjene v obrazložitvi gradiva so na vpogled na Urada za komunalne zadeve 


