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           10.1 
Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu o dopolnitvah in uskladitvah že sprejetega, a neobjavljenega 
Odloka o občinskih cestah v Občini Cerkno z novim Zakonom o cestah (ZCes-2)  
 

Občinski svet Občine Cerkno je na svoji 22. seji dne 2. 2. 2021 v drugi obravnavi sprejel Odlok o občinskih 

cestah v Občini Cerkno. Besedilo odloka je vsebovalo tudi predlagane spremembe pred drugo obravnavo, 

zato je bilo potrebno po sprejemu narediti še čistopis. Kmalu po sprejemu navedenega odloka na 

občinskem svetu pa smo prejeli prvo delovno gradivo za novelacijo Zakona o cestah 1. Po obravnavi vseh 

pripomb je bilo s strani Skupnosti občin Slovenije 20. 1. 2022 posredovano e-sporočilo, da je Državni zbor 

RS v pregled in obravnavo posredoval predlog novega Zakona o cestah. Čas za pripombe na predlog novega 

zakona je bil odprt do 17. 2. 2022, zakon pa je bil objavljen 14. 10. 2022, veljati pa je začel 29. 10. 2022. V 

prehodnih določbah tega novega Zakona (155. člen) je določeno, da morajo občine uskladiti svoje občinske 

predpise najpozneje v 6 mesecih od njegove uveljavitve. 

Objava odloka v URL tako ni bila posredovana, v tem času pa se je spremenil Zakon o cestah. To posledično 

pomeni, da tudi če bi sedaj posredovali takrat sprejeti odlok v objavo na Uradni list RS, bi bil že takoj 

neskladen z novim Zakonom o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A). 

Zaradi navedenega občinskemu svetu predlagamo, da se dne 2. 2. 2021 sprejeti Odlok o občinskih cestah v 

Občini Cerkno najprej ustrezno dopolni in popravi, da bo skladen z novim cestnim zakonom, gre skozi obe 

obravnavi na pristojne odbore in na občinski svet, ter se po sprejemu v drugi obravnavi pošlje v objavo na 

Uradni list RS. 

Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji  

 

s k l e p : 

»Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno, sprejet v drugi obravnavi na 22. seji Občinskega sveta Občine 

Cerkno dne 2. 2. 2021, ki še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, se najprej uskladi in dopolni s 

spremembami Zakona o cestah (z novim ZCes-2 z dne 14. 10. 2022), in šele po novem sprejemu na 

Občinskem svetu Občine Cerkno pošlje v objavo v Uradni list RS.« 

 

Pripravil: Oton Lahajnar        župan 

          Gašper Uršič l. r.  
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