Zakon o cestah (ZCes-1) - Izvleček pomembnejših členov

19. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob javni cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni
za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in
prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi
škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če
navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru
cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na
nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine
pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih
v prvem odstavku tega člena.
35. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Avtobusna postajališča na avtocesti in hitri cesti niso dovoljena.
(2) Avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah morajo biti izven
vozišča.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali
druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven
vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(4) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno
strokovno mnenje komisije.
(5) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca ceste,
policije, inšpekcije za ceste, v primeru državne ceste pa tudi predstavnik občine. Za
državne ceste imenuje komisijo minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, za občinske ceste pa jo imenuje župan.
(6) Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Vzpostavljeno
avtobusno postajališče izven vozišča postane del javne ceste.
(7) Za vzpostavitev avtobusnih postajališč na občinskih cestah in nekategoriziranih
cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, se smiselno uporabljajo določbe tega
člena.

IX. UPRAVLJANJE, GRADNJA, VZDRŽEVANJE IN VARSTVO OBČINSKIH CEST
95. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec
občinske ceste). Način izvajanja nalog upravljanja določi pristojni organ občine s
splošnim aktom.
96. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in
pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno
signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v
prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste
vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
97. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena.
(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
upravljavca občinske ceste.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s
predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri
prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj
izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(5) Občina lahko z odlokom predpiše manjšo širino varovalnih pasov.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu
občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali
rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali
naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

98. člen
(preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z
železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na
občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in
druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali
priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih
priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v
javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine
pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni
upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno
določena v soglasju občine.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice
uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
99. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v
nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le
s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja
cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje,
rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da
to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je
sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na
stroške koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za
njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z
lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z
odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer
se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali
če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se
nadomesti na stroške občine.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
100. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah so odgovorne občine.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določijo občine. Pri zahtevnejših
prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta
elaborat prometne ureditve.
(3) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma
uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za
pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za
pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev,
zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč,
stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa
pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti
manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in
prometa na njej.
(5) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s
predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi,
dopolnitvi ali odstranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah odloča
upravljavec občinskih cest.
101. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi
tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem
upravljavca občinskih cest.
(2) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.
(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore
ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni
izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste
najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali
popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest,
če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z
dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije,
občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore,
odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 eurov.
102. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) 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.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste
označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec ceste, če v
predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, občinskega redarstva in
pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna oseba
upravljavca ceste pa z globo 500 eurov.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec ceste, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z
globo 500 eurov.
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