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PRAVNA OSNOVA:

95., 100. in 126. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15), 3. in 17. člen Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 - UPB8, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 odl. US), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 ZUUJFO) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
50/15)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega
prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik.
O b r a z l o ž i t e v:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Občinski svet je na svoji 24. seji dne 29. 5. 2013, sprejel Odlok o ureditvi cestnega prometa
in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik. Odlok ureja prometno
ureditev, zagotovitev prometne varnosti na javnih površinah in površinah, ki so dane v javno

uporabo itd.. Občinska uprava spreminja drugi člen v Odloku, saj ni v skladu z veljavnimi
predpisi. Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15),
namreč v 64. točki I. odstavka 2. člena določa: »Prometna ureditev je način potekanja in
vodenja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi
upravljavec ceste in ga označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo«.
Nadalje 100. člen Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US,
46/15) določa prometno ureditev na občinskih cestah, in sicer navaja, da prometna ureditev
obsega predvsem določitev uporabe ceste za določene vrste vozil, določitev omejitev hitrosti,
določitev prepovedi prehitevanja, določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja
prometa, določitev prehodov za pešce in kolesarje, določitev ukrepov za umirjanje prometa
ter določitev drugih prepovedi. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne
signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec. V prvem odstavku tega člena je
določeno, da so občine na občinskih cestah odgovorne za varen in nemoten potek prometa
na njih.
102. člen Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15)
pa določa začasno omejitev uporabe občinske ceste, in sicer navaja: »Če na občinski cesti
ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra,
prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki
se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske
ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin
vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi
uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko
upravo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno
običajen način«. V izogib dvomu, ali Občinska uprava v tem primeru lahko zapre cesto na
osnovi same zakonske določbe, ali za to potrebuje ustrezen sklep Občinskega sveta,
predlagatelj predlaga, da se omenjeni drugi člen spremeni.
2. Cilji in načela spremembe odloka
Poglavitni cilj spremembe odloka je uskladitev občinskega predpisa z veljavnim Zakonom o
cestah (ZCes-1, Ur. list, RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15).
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun.
4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku:
Ker gre vsebinsko torej za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter uskladitev z veljavno
zakonodajo, predlagatelj predlaga, da se predlog odloka obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.
Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi
javnih površin na območju Občine Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnega člena, v zvezi s katerim se predlagajo spremembe

Na podlagi 6., 15., 19., 31., 32., 77. in 113. člena Zakona o pravilih cestnega prometa –
ZPrCP (Uradni list RS, št. 82/13-UPB), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US in 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) ter 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na ……. seji dne
……………….. sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin
na območju Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 49/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno
prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali
prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah in postavljanje prometne signalizacije na
posamezni javni površini na območju občine Kamnik, ureja občinski upravni organ pristojen
za ceste, z aktom, ki temelji na določbah veljavnih predpisov.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena Občinski svet Občine Kamnik na
predlog Župana sprejema strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin na
območju občine Kamnik.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNEGA ČLENA, V ZVEZI S KATERIM SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE
2. člen
(1) Promet na javnih površinah se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno
prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali
prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin, prometno ureditev ter prometni
režim na občinskih cestah sprejema Občinski svet Občine Kamnik na predlog župana.
Postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Kamnik
pa ureja občinski upravni organ pristojen za ceste, z aktom, ki temelji na določbah veljavnih
predpisov.

