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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC

ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Žalec (obravnava in sprejem)

PRAVNA PODLAGA:

20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS, št.
29/13, 23/17)

NAMEN:

Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v občini Žalec.

OCENA STANJA:

Na podlagi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd,
izvedenega pravnega posla o prodaji zemljišča z
komunalno infrastrukturo v OPPN Žalec – zahod
in spremembo poteka JP Breskov nasad v
zaselku Britna sela je potrebno ustrezno korigirati
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Žalec. Skladno z določili Zakona o cestah
je bilo k spremembam kategorizacije občinskih
cest v Občini Žalec s strani DRSI pridobljeno
soglasje.

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec
Janko Kos

POROČEVALEC:

Predlog odloka bo na seji obrazložil Aleksander
Žolnir, vodja urada za gospodarske javne službe.

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT
OZIROMA GRADIVO IN POROČA
OBČINSKEMU SVETU:

Predlog odloka bo na svoji seji obravnaval Odbor
za gospodarske javne službe
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OBČINSKEMU SVETU
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

ZADEVA:
PREDLOG Odloka o spremembah in
kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec

dopolnitvah odloka o

V prilogi vam skladno z določilom 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) posredujemo predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec za obravnavo in
sprejem na seji občinskega sveta.
Predlog odloka bo na seji občinskega sveta obrazložil Aleksander Žolnir, vodja urada za
gospodarske javne službe.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predloženo besedilo predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
občini Žalec.

VODAJ URADA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Aleksander Žolnir

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek Rehar

ŽUPAN
Janko Kos

PREDLOG - 1. in 2. obravnava
Na podlagi 10. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
(Uradni list RS, št. 52/2012, 94/2012 in 24/2014) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/2013, 23/2017) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19.10.2017 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/2015), se
spremeni 6. člen, tako da se spremeni vrstica 8.6 in se sedaj glasi:
Zap.
št.

Št.
ceste

8.6

Št.
odseka

Potek ceste ali odseka

992986 Žalec zahod cesta I

Začetek
odseka

Konec
odseka

O 490611

Z p242/44

Dolžina
odseka v
občini

Dolžina
odseka v
sosednji
občini

Namen
uporabe

130

V

2. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/2015), se
spremeni 7. člen, tako da se s seznama črtajo vrstice:
Zap.
št.

Št.
ceste

121.4
121.5
121.6

Št.
odseka

Potek ceste ali odseka

993064 PCAG 1 – proti Arja vas 107
993065 PCAG 1 – proti Arja vas 101
993066 PCAG 1 – cesta K proti zahodu

Začetek
odseka

Konec
odseka

O 993063
O 993063
O 993063

Z HŠ 107
Z HŠ 101
O 993062

Dolžina
odseka v
občini

Dolžina
odseka v
sosednji
občini

Namen
uporabe

V
V
V

113
113
127

3. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/2015), se
spremeni 7. člen, tako da se spremeni vrstica 52.1 in sedaj glasi:
Zap.
št.

Št.
ceste

Št.
odseka

Potek ceste ali odseka

52
52.1

990990

Breskov nasad
990991 Breskov nasad

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini

C 990770

Z p789/1

340

Dolžina
odseka v
sosednji
občini

Namen
uporabe

V

4. člen
K spremembi kategorizacije občinskih javnih cest v občini Žalec je bilo v skladu z določbo 17.
člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/1997, 113/2009,
109/2010 ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
št. 37162-3/2017-167 (507), z dne 02.10.2017.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 344-00-0003/2017
Žalec, dne 20.10.2017

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

Obrazložitev
Občinski svet Občine Žalec je na 8. redni seji dne 22.10.2015 sprejel Odlok o kategorizaciji
občinski javnih cest v občini Žalec, s katerim je bilo na območju občine Žalec kategoriziranih
115,41 km lokalnih cest, 136,62 km javnih poti in 1,65 km javnih kolesarskih poti.
V času od sprejetja Odloka do danes se je izkazala potreba po spremembah za 5 odsekov
občinski cest.
1. V letu 2017 je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni seji sprejel Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd, ki predvideva spremembo prometne ureditve na območju ZN PCAG 1 in
posledično ukinitev nekaterih občinskih javnih cest na območju Poslovne cone Arnovski
gozd. Tako se ukinja kategorija javne občinske ceste za:
a. javno pot št. 993064 »PCAG 1 – proti Arja vas 107«
b. javno pot št. 993065 »PCAG 1 – proti Arja vas 101« in
c. javno pot št. 993066 »PCAG 1 – cesta K proti zahodu«.
Na spodnji sliki je prikaz cest v PCAG 1, katerim se ukinja kategorija javne občinske ceste
(označeno z rumeno):

V nadaljevanju podajamo prikaz prometne ureditve, ki je predvidena z Odlokom o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski
gozd na območju cest, ki se jim ukinja status javne občinske ceste.

2. Od sprejetja Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS.
št. 82/2015) je bilo pridobljeno lastništvo na zemljiščih, po katerih poteka prestavljena
cesta JP 990991 »Breskov nasad«. Ker je bistveni pogoj spremembe poteka
kategorizirane občinske ceste urejeno lastništvo zemljišč (da so v lasti občine), je
spremembo poteka omenjene ceste potrebno izvesti ob prvi spremembi kategorizacije.
Prikaz spremenjenega poteka JP 990991:

3. Občina Žalec je v letu 2017 prodala del zemljišč v OPPN Žalec zahod, po katerih poteka
del JP 992986 »Žalec zahod cesta I«. Vsled spremembe lastništva zemljišč, po katerih
poteka zgrajena infrastruktura, je potrebno skrajšati potek JP 992986, in sicer tako, da
se iz smeri LC 490611 »Gotoveljska cesta« konča pred parc. št. 242/25 k.o. Gotovlje.
Prilagamo prikaz skrajšanega poteka JP 992986.
Na spodnji fotografiji je z rumeno barvo označen del ceste na katerem se ukinja
kategorizacija. Zeleno označeni del ostaja kategoriziran kot javna občinska cesta.

Spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest so pravni akt, ki ga mora
po predhodnem soglasju s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju
DRSI) potrditi občinski svet občine. V skladu z 18. členom Uredbe pošlje občina, ki želi
spremeniti ali dopolniti veljavni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest, vlogo za
spremembo ali dopolnitev kategorizacije občinskih javnih cest v predhodni pregled in mnenje
DRSI. Tako je bilo 2.10.2017 s strani DRSI izdano soglasje k predlogu spremembe in
dopolnitve kategorizacije občinskih javnih cest v občini Žalec, št. 37162-3/2017-167 (507).
Soglasje DRSI je predpogoj za obravnavo odloka na občinskem svetu, kar pomeni, da bi bilo
potrebno v primeru morebitnih sprememb predloga kategorizacije, ki bi jih predlagal občinski
svet, potrebno ponovno pridobiti soglasje DRSI, zato se predlaga enofazni postopek s skupno
1. in 2. obravnavo.
Po sprejetju in uveljavitvi predloga sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih javnih cest
bo na območju občine Žalec kategoriziranih 115,41 km lokalnih cest, 135,99 km javnih poti in
1,65 km javnih kolesarskih poti.
Grafični prikaz kategorizacije občinskih cest bo po sprejetju dostopen na portalu iObčina.

Pripravil:
Aleš Uranjek
Višji svetovalec

Aleksander Žolnir
Vodja urada

