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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

INFORMACIJA O OPUSTITVI DELA DRŽAVNE CESTE RT-920 VAHTA GABRJE

Namen:

Seznanitev z izvedeno opustitvijo dela odseka državne turistične ceste RT
920, Vahta - Gabrje

Pravna podlaga:

-

Zakon o cestah (ZCes, Uradni list RS, št.: 109/2010)
Uredba o merilih za kategorizacijo (Uradni list RS, št. 49/1997).

Poročevalec:

mag. Jože KOBE

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:
SKLEP
Mestna občina Novo mesto, župan, posreduje Ministrstvu za promet, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, protestno noto glede ukinitve dela kategorizirane
državne ceste RT 920, na odseku Vahta – križišče Gabrje – Trdinov vrh, z zahtevo po
vzpostavitvi prvotnega stanja in spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest
(Uradni list RS, št. 102/2012) z zadržanjem kategorizacije RT 920 Vahta – Gabrje, v
celotnem poteku ceste.

ŽUPAN
Alojzij MUHIČ

PRILOGA:
- Informacija o opustitvi dela državne ceste RT 920, Vahta - Gabrje

Številka:
Datum:

371-11/2013/2 (2004)
13. 2. 2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: INFORMACIJA O OPUSTITVI DELA DRŽAVNE CESTE RT-920 VAHTA GABRJE

1. UVOD
Občinskemu svetu v posredujemo informacijo o opustitvi dela državne ceste RT-920,
Vahta – Gabrje v skupni dolžini 11,400 km od Vahte do križišča odseka Gabrje – Trdinov vrh.
Zaradi enostranske odločitve o opustitvi dela državne ceste, ocenjujemo, da je potrebno s
strani Mestne občine Novo mesto pozvati pristojno ministrstvo k vrnitvi v prvotno stanje in
zadržanje kategorizirane regionalne ceste kategorije RT na odseku od Vahte do križišča
Gabrje – Trdinov vrh.

2. POMEN CESTE V PROSTORU in NJENA DEFINICIJA
Obravnavan odsek ceste RT 920 med Vahto in križiščem odseka Gabrje – Trdinov vrh
poteka skozi območje, ki nudi dostop do določenih turističnih znamenitosti in območij, do
katerih bo dostop zaradi opustitve kategorizacije otežen, oziroma bo potekal po gozdni cesti.
Raven rednega in zimskega vzdrževanja ceste pa je vprašljiva, kar je seveda povezano tudi
z varnostjo uporabe ceste. Glede na tendence po izboljšanju turistične ponudbe območja
Gorjancev predstavlja opustitev kategorizacije te ceste, korak nazaj. Ministrstvo za promet v
pojasnilih sicer navaja, da se bo opuščeni odsek prenesel med gozdne ceste in se bo lahko
uporabljal tudi v nadaljevanju, pod pogoji, ki veljajo za nekategorizirane ceste. Zakon o
cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), v 2. Členu določa da je gozdna cesta grajena gozdna
prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega
prevoza lesnih sortimentov in je vodena v evidenci gozdnih cest, nekategorizirana cesta, ki
se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet
na način in pod pogoji, kot jih v skladu z Zakonom o cestah in predpisom, ki ureja pravila
cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec. Šesti člen Zakon o
cestah uokvirja področje uporabe nekategoriziranih cest in pravi, da je na nekategorizirani
cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ta dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih
določijo lastniki ali od njih pooblaščeni uporavljavci. Prometna ureditev mora biti skladna z
veljavnimi predpisi o javnih cestah. Dovoz na nekategorizirano cesto v zasebni lasti pa je
lahko na zahtevo lastnika preprečen tudi fizično, s pomočjo zapornice ipd. Zaradi dejstva, da
večji del odseka poteka po zemljiščih v zasebni lasti, lahko upravičeno pričakujemo, da bo
prišlo do težav pri zagotavljanju varne prevoznosti ceste.

Kratki predstavitvi prilagamo obvestilo Ministrstva za promet, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, o opustitvi dela državne ceste RT 920, Vahta – Gabrje.
3. PREDLOG SKLEPA
Po obravnavi na seji občinskega sveta dne 14.2.2013 predlagamo občinskemu svetu, da
sprejme naslednji
SKLEP
Mestna občina Novo mesto, župan, posreduje Ministrstvu za promet, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, protestno noto glede ukinitve dela kategorizirane
državne ceste RT 920, na odseku Vahta – križišče Gabrje – Trdinov vrh, z zahtevo po
vzpostavitvi prvotnega stanja in spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest
(Uradni list RS, št. 102/2012) z zadržanjem kategorizacije RT 920 Vahta – Gabrje, v
celotnem poteku ceste.

Pripravil:
Jure DUH
Višji svetovalec

Priloga:
-

Opustitev dela državne ceste RT 920 Vahta – Gabrje – dopis MZP

vodja urada:
mag. Jože KOBE

