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Povzetek predloga za izdajo zakona o
varnosti cestnega prometa
Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom v okviru pravic
in dolžnosti republike tudi varnost prometa (19. točka 321.
člena Ustave SR Slovenije.
To področje ureja sedaj zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št. 24/75, 23/79 in 25/80). Nekatere
določbe tega zakona je potrebno uskladiti z novim Zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ,
št. 63/80), nekatere zadeve pa je na podlagi znanstvenih
raziskav in izkušenj, ki izhajajo iz prakse potrebno drugače ali na novo urediti.
S predloženim zakonom bi na novo uredili oz. spremenili in dopolnili naslednja bistvena vprašanja s področja
varnosti cestnega prometa:
- razširili bi krog tistih, ki so odgovorni in dolžni skrbeti
za varnost v cestnem prometu;
- dopolnili bi sedaj veljavna prometna pravila z nekaterimi pravili ravnanja, ki bi pripomogla k varnejši vožnji oz.
varnejšemu poteku prometa. Tako bi na novo določili
pravila obnašanja pešcev in uredili promet vprežnih vozil,
ježo in gonjenje živine;
- dopolnili pa bi določbe, ki urejajo hitrost, prevoz oseb
in obveznosti samoupravnih organizacij in skupnosti, ki
izvajajo dela na cesti v zvezi z varnim potekom prometa;
- določila sedaj veljavnega zakona, ki urejajo dolžnost
ob prometni nezgodi ne bi spreminjali, ampak le dopolnili
s tem, da bi vse obveznosti, ki so naložene tistim, ki se
nahajajo v trenutku nesreče na kraju nesreče, veljale tudi
za tiste občane, ki pridejo prvi na kraj nesreče;

- dopolnili bi določila, ki z vidika varnosti prometa
urejajo vprašanja organizacije športnih prireditev na cesti;
- bistveno drugače bi uredili vprašanja z republiške
pristojnosti, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje voznikov, organiziranje in delo avto šol, izobraževanje inštruktorjev, izpitov za voznike in voznike inštruktorje.
Tako bi krog tistih, ki lahko organizirajo in izvajajo dejavnost avto šol zožili, dopolnili bi določilia v zvezi s pogoji za
ustanovitev avto šol, pogoji za pridobitev dovoljenja za
voznika inštruktorja, pogoji za pridobitev dovoljenja za
vožnjo traktorja itd.
- dopolnili bi določila sedaj veljavnega zakona, ki Ureja
vprašanja v zvezi s preizkusom vozil, registracijo in tehničnimi pregledi s tem, da bi določili dolžnosti voznikov ob
pregledu vozil. Poleg tega pa bi poenostlavili postopek v
zvezi z obveznostmi občanov glede registracije avtomobilov s tem, da bi dali možnost, da registracijo opravljajo
tudi organizacije, ki opravljajo tehnične preglede, če so za
to posebej pooblaščene.
Pooblaščenim uradnim osebam ne bi dali kakšnih novih
pooblastil razen tistih, ki izhajajo iz novosti novega zakona
o temeljih varnosti cestnega prometa.
Določ be sedaj veljavnega zakona, ki urejajo pristojnosti,
organizacijo in delo svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ne bi vsebinsko spreminjali.
Kazenske določbe bi z novim zakonom uskladili z zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa in zakonom o
prekrških.
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih
finančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti.

Predlog za izdajo
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
(ESA-711)
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustava SR Slovenije v 19. točki 321. člena določa, da Skupščina SR Slovenije ureja varnost prometa. To področje ureja
sedaj Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.
24/75, 23/79 in 25/80). Nekatere določbe tega zakona je
potrebno uskladiti z novim zveznim zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 63/80), nekatere
zadeve pa je na podlagi znanstvenih raziskav in izkušenj, ki
izjajajo iz prakse, potrebno drugače ali na novo urediti.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Veljavni zakon o varnosti cestnega prometa je bil sprejet
leta 1975. V letu 1979 sta bili spremenjeni oziroma dopolnjeni
dve določbi zakona in sicer 6. člen, ki določa, katera vprašanja s področja varnega poteka prometa lahko Uredi skupščina
občine, katera pa njen izvršni svet oziroma pristojni občinski
upravni prgan za promet ter 18. člen, ki določa, kdaj lahko
pooblaščena oseba odredi, da se parkirano vozilo odstrani na
stroške lastnika oziroma imetnika pravice uporabe. V letu
<1980 pa je bilo ha podlagi odločbe ustavnega sodišča SR
Slovenije, da se z zakonom dajejo preširoka pooblastila izvršilnemu predpisu, ustrezno spremenjeno določilo 63. člena,
poleg tega pa je bil dopolnjen še 62. člen zakona tako, da je v
njem jasno določeno, da pri opredeljevanju avtošol v zakonu
ne gre za opredeljevanje avto šol kot samostojnih organizacij,
ampak za opredeljevanje dejavnosti avto šol, ki jo lahko
organizirajo organizacije, ki izpolnjujejo za to predpisane
pogoje.
Po 11. točki 281 člena Ustave SFRJ.je za urejanje temeljnih
vprašanj s področja varnosti v cestnem prometu pristojna
federacija.
Skupščina SFRJ je z željo, da bi se stanje varnosti v cestnem prometu izboljšalo v letu 1980 sprejela nov zakon o
temeljih varnosti v cestnem prometu, ki prinaša vrsto novih
rešitev. Med drugim se s tem zakonom bistveno razširja krog
tistih, ki so posredno ali neposredno odgovorni in dolžni
prispevati k varnosti v cestnem prometu; težišče delovanja
vseh udeležencev v prometu pri zmanjševanju prometnih nesreč pa se prenaša od represivnega k preventivnemu delovanju za zmanjševanje prometnih nesreč; bolj se poudarja vloga
prometno-izobraževalnega in vzgojnega dela ipd. Republiški
zakon je potrebno z vsemi novostmi zveznega zakona uskladiti oziroma v njem ustrezno dograditi vsa tista vprašanja, ki
jih zvezni zakon v skladu v svojimi pristojnostmi samo načelno ureja.
Stanje varnosti v cestnem prometu na območju SR Slovenije ni zadovoljivo. Na podlagi podatkov je mogoče ugotoviti,
da je število prometnih nezgod do vključno leta 1977 skokovito naraščalo. Tako se je v letu 1977 zgodilo kar 8.911
nezgod, od tega 8.305 katerih posledica so bile telešne poškodbe, 606 pa s smrtnim Izidom. V letu 1978, 1979, še zlasti
pa v letu 1980 se je stanje nekoliko izboljšalo, še vedno pa z
njim ne moremo biti zadovoljni. V letu 1980 se je zgodilo 6.941
nezgod, od tega 6.438, katerih posledica so bile telesne poškodbe, 503 pa s smrtnim izidom. Vzporedno z upadanjem
števila prometnih nezgod, je torej v zadnjih treh letih v upadanju tudi število prometnih nezgod, katerih posledica so telesne poškodbe. Se vedno, razen v lanskem letu, pa so bile v
porastu prometne nezgode s smrtnim izidom.
V primerjavi z nekaterimi zahodnimi državami pa je stanje v
zvezi s prometnimi nezgodami in njihovimi posledicami tako:
v letu 1979 je bilo na 100.000 prebivalcev v SR Sloveniji v
prometnih nezgodah mrtvih 38 ljudi, v Avstriji 25, v Franciji 26,
v ZR Nemčiji 24 in v Angliji 12 ljudi; v SR Sloveniji je bilo
poškodovanih v prometnih nesrečah 661 ljudi, v Avstriji 837, v
Franciji 676, v _ZR Nemč iji 781 in v Angliji 593 ljudi (pri tem je
potrebno upoštevati dejstvo, da imajo vse naštete države,
katerih podatke smo primerjali, večje število motornih vozil na
število prebivalcev, kot SR Slovenija).
Stalno je v porastu tudi število prometnih nezgod, v katerih
so soudeleženi pešci. Tako je v lanskem letu bilo od vseh 503
umrlih v prometnih nezgodah kar 146 pešcev. Prav tako je
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zelo veliko število prometnih nezgod, v katerih so soudeleženi
otroci in mladoletniki. Le-ti so bili v lanskem letu od skupno
6941 nezgod udeleženi kar v 1584 nezgodah. Vse večji problem predstavlja tudi alkoholiziranost udeležencev v cestnem
prometu. Zlasti zaskrbljujoče pa je stanje v zvezi z nezgodami
s traktorji. Število teh nezgod se v primerjavi s številom drugih
prometnih nezgod še vodno iz leta v leto povečuje. Pri tem je
pomembno dejstvo, da se več kot četrtina teh nezgod konča š
smrtjo traktorista.
Vzroki obstoječega stanja varnosti v cestnem prometu oziroma velikega števila prometnih nezgod pri nas so različni.
Brez dvoma pa je na prvem mestu med vzroki nespoštovanje
cestnoprometnih predpisov oziroma znakov na cesti in neprilagojenost hitrosti razmeram na cesti. Tako se je po statističnih podatkih zgodilo kar 2838 nezgod zaradi neprimerne
hitrosti, 1202 zaradi nespoštovanja pravil, oziroma predpisov
o prednosti ipd., kar 728 nesreč pa je posledica psihič nega
stanja, predvsem alkoholiziranosti udeležencev v prometu.
Zaradi velikega števila kršilcev cestno prometnih predpisov
v letu 1980 je bil dan predlog za uvedbo postopka zoper
93.000 kršilcev prometnih predpisov, kar kaže na to, da udeleženci v prometu ne ravnajo v Skladu z zakonom in prometnimi
pravili, zato bo potrebno v bodoče posvetiti večjo pozornost
vzgojno-preventivnemu delu z vozniki oziroma kandidati za
voznike in razvijanju kuitumejših odnosov med udeleženci v
prometu.
Po sedanjem programu izobraževanja se kandidate za voznike premalo seznahja z vsemi objektivnimi in subjektivnimi
okoliščinami, ki jih je potrebno upoštevati pri varni vožnji po
cesti in z vsemi nevarnostmi v prometu. Prav tako ti programi
ne vsebujejo tvarine, ki bi vplivala na razvoj humanejših in
solidarnejših odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
Poleg tega je ugotovljeno, da je večje število avto šol žaradi
kadrovskih problemov in slabe opremljenosti ter organlžiranosti nesposobnih izvajati svoje naloge tako, kot bi bilo potrebno. Kvaliteta dela avto Š0I je v veliki meri odvisna tudi od
kvalitete inštruktorskega kadra. V praksi večina inštruktorjev
opravlja inštruktorsko delo kot, dopolnilo delo, kar ima za
posledico, da kvaliteta njihovega dela ni najboljša. Poleg tega
pa je posvečena premajhna pozornost tudi vprašanju strokovne usposobljenosti inštruktorjev.
Varnostnoprometne razmere v SR Sloveniji so posredno
tudi odraz gostote prometa in stanjacestne mreže. Primerjave
iz prejšnjih let kažejo na stalen porast prometa, v letu 1980 pa
je že opazno umirjenje, ponekod pa celo upadanje prometnih
obremenitev zaradi varčevanja s tekočimi gorivi. Stanje cest
je v zadnjih letih zelo slabo. Zato bi vse dejavnike, ki so
kakorkoli odgovorni za stanje cest v povezavi z varnostjo
cestnega prometa bilo potrebno zavezati, da storijo vse za to,
da bodo ceste v takšnem stanju, da bo omogočen čim bolj
varen potek prometa.
III. Problemi, ki naj bi jih zakon uredil in
poglavitne predlagane rešitve
Z željo, da bi se stanje varnosti v cestnem prometu' izboljšalo, bi bilo predvsem potrebno doseči dvig varnostne in
prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. To bi
dosegli s tem, da bi v novem zakonu dali večji poudarek
vzgojnemu in preventivnemu delu, ki bi bilo osredotočeno na
razvijanje humanejših in solidarnejših odnosov med vozniki in
drugimi udeleženci v cestnem prometu. Še zlasti pa bi bilo
potrebno vse, ki so kakorkoli posredno ali neposredno odgovorni za varnost v cestnem prometu zavezati, da bodo storili,
kar je mogoče za to, da bodo zagotovljeni vsi pogoji, ki
omogočajo varen in pravilen potek prometa.
Z novim zakonom naj bi se krog tistih, ki so odgovorni in
dolžni skrbeti za varnost cestnega prometa, bistveno razširil.
Tako naj bi zavezoval vse delovne ljudi in občane, da v vseh
oblikah povezovanja in združevanja v okviru izvajanja nalcg s
področja družbene samozaščite skrbe za varnost v cestnem
prometu in ustvarjajo pogoj za varno in pravilno potekanje
prometa ter preprečevanje prometnih nezgod. Te naloge bi
uresnič evali s tem, da bi bili zadolženi, da; organizirajo in
izvajajo prometno-varnostno vzgojo in preventivno delo; opozarjajo pristojne organe in organizacije ter skupnosti na pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na varnost v cestnim prometu; pomagajo, če je do proporoč evalec

metne nezgode ali drugih nevarnosti prišlo; ter skrbijo za
odpravo okoliščin in stanje na cestah, ki ogrožajo udeležence
na cesti in varnost prometa.
Z zakonom bi razširili tudi krog tistih, ki so odgovorni za
stanje cest in dolžni zagotavljati, da so ceste v takem stanju,
da omogočajo varno vožnjo vozil in varnost drugih udeležencev v prometu. Poleg družbenopolitič nih skupnosti in organizacij združenega dela, bi v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo
v našem družbenopolitič nem sistemu bile za to zadolžene še
krajevne skupnosti in pristojne samoupravne interesna skupnosti.
Z novim zakonom bi razširili pristojnosti komunalnih nadzornikov v zvezi s kontrolo parkiranih vozil.
>
Iz dosedanjega praktič nega izvajanja določb zakona ne
izhaja, da bi bilo potrebno sedaj veljavna prometna pravila
spreminjati. Zato bi v novem zakonu ta določ ila le dopolnili z
nekaterimi pravili ravnanja, ki bi pripomogla k varnejši vožnji
oziroma varnejšemu poteku prometa. Določili bi, da motorna
vozila, opremljena s snežnimi verigami, ne smejo voziti hitreje
od 50 km na uro. Voznike bi zavezali, da na vseh nevarnih
delih ceste oziroma tam, kjer se iahko v naprej zaradi določenih dejstev in okoliščin predvideva, da bodo naleteli na oviro
(ko pripeljejo do kraja, kjer je postavljen poseben prometni
znak, pred prehodom za pešce, na cestah, kjer je veliko
pešcev, na ostrih in nepreglednih ovinkih, na zoženih delih
ceste, na spolzkem vozišču ipd.) zmanjšajo hitrost na toliko,
da se po potrebi iahko pravočasno ustavijo. Poleg tega bi
določili da mora imeti vlečno vozilo kadar ponoči ali podnevi
ob zmanjšani vidljivosti vleče vozilo, nameščena in prižgano
rumeno rotacijsko luč.
Analiza nesreč s traktorji kaže, da se večina teh nesreč s
smrtnim izidom ali telesnimi poškodbami zgodi zaradi prevrnitve traktorja, ki stisne voznika pod seboj. Varnostna kabina
ali varnostni lok sta edina zanesljiva ukrepa, ki bi bistveno
pripomogla k zmanjšanju števila teh nesreč. Zato bi v novem
zakonu določili, da mora imeti vsak traktor varnostno kabino
oziroma varnostni lok. Po podatkih, s katerimi razpolagamo,
se je v ZR Nemčiji število smrtnih nesreč traktoristov v letih po
tem, ko so v svoji zakonodaji določili obveznosti uporabe
varnostnih lokov oziroma kabin, zmanjšalo za več kot polovico. To določilo bi bilo mogoče realizirati le tako, da bi se z
novim zakonom naložila proizvajalcem in prodajalcem obveznost oziroma dolžnost, da smejo od določenega roka (na
primer od 1/1-1984 leta) proizvajati oziroma dajati v promet le
tako opremljene traktorje.
Za traktorje, ki so že v uporabi oziroma bi prišli v uporabo
do tega roka pa bi določili do kdaj jih morajo lastniki opremiti
s takimi varnostnimi napravami.
Zatečenega stanja na tem področju prav gotovo ne morejo
razrešiti traktoristi oziroma lastniki traktorjev sami, zato bi
morali pri razrešitvi vprašanj v zvezi z varnostno kulturo
traktoristov in prometno varnostno opremljenostjo traktorjev
sodelovati vsi, ki se kakorkoli srečujejo s področjem kmetijstva in kmetijskimi proizvajalci s tem, da bi z ustreznimi ukrepi
in vzgojno-izobraževalnim delom prispevali k dvigu prometne
in samozaščitne kulture uporabnikov traktorjev.
Določ ilo zakona, ki določa, da morajo imeti vsa vozila na
motorni pogon v cestnem prometu predpisane naprave in
opremo, bi razširili z določilom, da vozila, ki morajo biti
opremljena s tahografom, morajo imeti v tahograf vložeh
ustrezen vložek, ki mora biti ustrezno izpolnjen in pravočasno
zamenjan. Določili bi tudi, da mora imati voznik pri sebi ključ
tahografa in uporabljeni vložek, iz katerega je razvidna vožnja
oziroma uporaba vozila v zadnjih 24 urah in da gaje dolžan na
zahtevo pokazati pooblaščeni uradni osebi.
Določila, ki urejajo prevoz oseb, bi dopolnili s tem, da bi v
novem zakonu jasno določili, da se sme v avtobusu sede in
stoje voziti le toliko oseb, kot je to določeno v prometnem
dovoljenju (ker je doslej urejal podzakonski akt, vendar gre za
zakonsko določbo). Poleg tega bi določili, kdaj, koliko in kako
se smejo voziti osebe na priklopnih vozilih, traktorjih in kolesih. Posebej bi tudi določili, da se v priklopnih hišicah in
lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo motorna vozila ne smejo
prevažati osebe.
Avtobusi zglobne konstrukcije po svojih lastnostih iz varnostnih razlogov niso primerni za uporabo v primestnem
prometu, zato bi bilo potrebno v novem zakonu določiti, da se
taki avtobusi smejo uporabljati samo v mestnem prometu.
poroč evalec

Novi zakon naj bi uredil promet vprežnih vozil, ježo in
gonjenje živine. Določeno naj bi bilo, da sme jezdec jezditi
žival le po skrajnem robu ceste in to le v primeru, če ni
posebne steze za ježo. Vodnik vprege pa naj ne bi smel voditi
vprege v primeru, če je pod uč inkom alkohola. Način ugotavljanja alkoholiziranosti in stopnja alkoholiziranosti za vodnika
vprege,, pa naj bi bila urejena tako kot so urejena z zveznim
zakonom in tem zakonom za voznika motornega vozila.
Ugotovljeno je, da je prometno-varnostna kultura pešcev iz
leta v leto slabša ter da so pešci sami večkrat povzročitelji
hudi prometnih nezgod. Zato bi bilo potrebno v novem zakonu jasno določiti oziroma urediti pravila obnašanja pešcev
na eesti..Določili bi, da pešci ne smejo prečkati vozišča izven
prehoda za pešce na kraju, kjer sta na vozišču dva ali več
prometnih pasov za vožnjo v isto smer, kot tudi ne na nepreglednih mestih na cestah izven naseljenih krajev; da morajo
ob prečkanju cestišča, kjer ni prehoda za pešce, preden
stopijo na vozišče, svojo namero jasno nakazati (z dvigom
roke); da morajo hoditi tik ob robu cestišča itd. Posebej bi
tudi določili, da morajo otroci ob slabi vidljivosti med hojo po
vozišču nositi posebna odsevna telesa, ostali pešci pa na
voziščih izven naselja. Voznika pa bi zavezali, da v primeru, ko
vozi preko pločnika, v oziroma.iz garaže, dvorišča ali kakšne
druge površine, ki ni namenjena za javni promet, ne sme
nikogar ogrožati oziroma mora pustiti mimo pešce. Poleg
tega ga bi zavezali, da po vozišču, na katerem so luže, vožnjo
prilagodi tako, da ne škropi pešcev in kolesarjev.
V praksi se večkrat zgodi, da pristojni organ za notranje
zadeve sploh ni, ali pa ni pravočasno pbveščen o prič etku
različ nih del na cesti. Poleg tega je ugotovljeno, da so taka
mesta na cestah mnogokrat premalo zavarovana. Zato naj bi z
novim zakonom upravni organ, pristojen za izdajo dovoljenj
za delo na cesti, zavezali, da o izdaji takega dovoljenja pismeno obvesti krajevno pristojno postajo milice. Organizacije
združenega dela, druge samoupravne organizacije oziroma
skupnosti, ki izvajajo dela na cesti, pa bi zavezali, da morajo
krajevno pristojno postajo milice o delih na cesti obvestiti
najmanj tri dni pred pričetkom del. Poleg tega bi določ ili
varnostne ukrepe, ki jih mora podvzeti organizacija združenega dela ob delih na cestah, zato da se bo promet kljub delu
na cesti varno in hitro odvijal. Z novim zakonom bi tudi
določili, da pristojni organ uprave za notranje zadeve opozarja organizacijo združenega dela, ki skrbi za vzdrževanje
cest na pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno vplivajo na
varnost in potek prometa. Če organizacija združenega dela ne
bi upoštevala opozorila organov za notranje zadeve in ne bi
odpravila pomanjkljivosti v predvidenem roku, pa bi ji pristojni organ za notranje zadeve odredil začasne ukrepe, za
zagotovitev varnosti v cestnem prometu, ki bi jih morala
organizacija združenega dela takoj po izdani odredbi izpolniti.
Določila sedaj veljavnega zakona, ki urejajo dolžnosti ob
prometni nezgodi ne bi spreminjali, ampak le dopolniii's tem,
da bi vse obveznosti, ki so naložene tistim, ki se nahajajo v
trenutku nesreče na kraju nesreče, veljale tudi za tiste občane, ki pridejo prvi na kraj nesreče.
Vprašanja organizacije športnih prireditev na cestah je potrebno z vidika varnosti prometa dopolniti. Pristojni upravni
organ, ki izda dovoljenje za prireditev na cesti, mora predhodno dobiti mnenje uprave za notranje zadeve k predlogu
ukrepov organizatorja za varno izvedbo prireditve. Poleg tega
bi prošnji za dovolitev športne hitrostne prireditve bilo potrebno priložiti soglasje pristojnega cestno-prometnega
upravnega organa za zaporo ceste. Isti postopek naj bi bil
določen tudi za vse druge prireditve na cesti, kadar je zaradi
njih potrebno omejiti ali prepovedati promet.
Novi zakon o temeljih varnosti v cestnem prometu je dokaj
podrobno uredil vsa vprašanja v zvezi z.alkoholiziranostjo
voznikov in preizkusom alkoholiziranosti'* Zato bi v novem
republiškem zakonu zaradi jasnosti določili 'le, da določbe
zveznega zakona glede ugotavljanja alkoholiziranosti in ukrepih, ki so predpisani za voznike veljajo tudi za voznike inštruktorje.
Z novim zakonom bi tudi določili, da morajo vozniki med
vožnjo v cestnem prometu uporabljati očala oz. druge pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v vozniškem dovoljenju.
Nesreče s traktorji se v pretežni večini dogajajo pri delu s
trakorji zaradi premajhne izkušenosti v zvezi z uporabo trak3

torja kot delovnega pripomočka in zaradi nepoznavanja vseh
nevarnosti, ki so jim traktoristi pri tem izpostavljeni. Nepoznavanje prometnih' predpisov pri tem ne predstavlja problemov,
zato program vozniškega izpita samega ne bi bilo potrebno
bistveno spreminjati. Zelo pomembno pa je, da se traktoristom zagotovi posebno znanje, ki ga morajo imeti zato, da
bodo usposobljeni za varno upravljanje in delo s traktorji.
Zaradi tega bi v novem zakonu določili, da se vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja izda med drugim tudi na podlagi
potrdila o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem. Te tečaje bi programsko in tehnič no izpeljale organizacije s področja kmetijstva. Program usposabljanja za varno
delo s traktorji pa bi predpisal predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V zakonu bi tudi
predvideli, da sme traktor upravljati samo voznik, ki ima
vozniški izpit za traktor in ne tudi voznik, ki ima vozniško
dovoljenje za B, C ali D kategorijo, kot je to določeno v .sedaj
veljavnem zakonu. Po novem zakonu bi torej morali tudi
vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje B, C ali D kategorije
uspešno opraviti tečaj o varnem delu s traktorji. Veljavnost
vozniškega dovoljenja za vožnjo traktorjev, ki je po sedanjih
predpisih omejena na 10 let, glede na starost voznika pa bi v
movem zakonu uredili tako, kot za voznike motornih vozil.
Zaradi nezadovoljivega stanja varnosti v cestnem prometu,
ki je v veliki meri odraz stanja na področju vzgoje in izobraževanja voznikov menimo, da bi vprašanja iz republiške pristojnosti, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje voznikov, organiziranje in delo avto šol, izobraževanje inštruktorjev, izpitov za voznike in voznike inštruktorje, bilo potrebno v
novem zakonu bistveno drugače urediti.
V zveznem zakonu je določena temeljna vsebina programa
usposabljanja kandidatov za voznike; podrobnejšo vsebino
teh programov pa bodo določile republike s podzakonskimi
predpisi. Glede na to, da bo potrebno v bodoče vzgoji voznikov posvetiti večjo pozornost, bo moral biti tudi program
izobraŽevanja po vsebini širši, zato naj bi se v novem zakonu
določilo, da program izobraževanja predpiše republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju s predsednikom republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
Za to, da bi bilo delo avto šoi čim kvalitetnejše, bi bilo
potrebno v novem zakonu krog tistih, ki lahko organizirajo oz.
izvajajo dejavnost avto šole zožiti. V novem zakonu bi bilo
določeno, da se lahko avto šola ustanovi kot organizacija
združenega dela, dejavnost avto šole pa bi lahko opravljale še
organizacije združenega dela s področja izobraževanja ali
prometa ter avto-moto društva, organizacije ljudske tehnike
in združevanja šoferjev in avtomehanikov.
Izvajanje izobraževalnega programa v vseh avto šolah bi
moralo biti čim bolj enotno in racionalno. To bi dosegli le na
ta način, da bi Avto-moto zvezo Slovenije, ki združuje preko
svojih društev in združenj večino avto šol zavezali, da nudi
avto šolam strokovno pomoč pri izvajanju prometno izobraževalnega programa in zagotavlja potrebno enotno ter racionalno izvajanje tega programa.
Z željo, da bi zagotovili čim večjo strokovnost dela v avto
šolah bi v novem zakonu predvideli poleg »upravnega nadzora«, ki ga izvajajo upravni organi pristojni za notranje zadeve, tudi strokovno pedagoški nadzor, ki naj bi ga opravljali
organi, ki opravljajo pedagoški nadzor v usmerjenem izobraževanju. Tak inštruktorsko-inšpekcijski nadzor bi brez dvoma
pripomogel k boljšim rezultatom dfela avto šol.
Glecje na ugotovitev, da precejšnje število avto šol ne dosega zadovoljivih rezultatov predvsem zaradi neustrezne kadrovske zasedbe in slabe tehnič ne opremljenosti bi bilo treba
z zakonom določiti take pogoje, ki bi zagotavljali, da bi vse
avto šole kadrovsko kot tudi glede opremljenosti in organiziranosti lahko dosegale pri svojem delu boljše rezultate. V
novem zakonu bi tako določili, da mora imeti vsaka avto šola
najmanj 6 voznikov inštruktorjev, od tega najmanj 4, ki imajo v
avto šoli lastnost delavca v združenem delu. Poleg tega bi
določili, da mora avto šola imeti ustrezen šolski prostor za
teoretič ni pouk ter šolski inventar in opremo, potrebno za
opravljanje svoje dejavnosti. Avto šole bi lahko prič ele s
svojim delom potem, ko bi ji za notranje zadeve pristojni
občinski organ izdal potrdilo, da je vpisana v evidenco avto
šol.
Z željo, da bi dosegli višji strokovni nivo predavanj oz.
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predavateljev v avto šolah naj bi se v novem zakonu določilo,
da morajo imeti vozniki inštruktorji praktič ne vožnje najmanj
srednjo izobrazbo (in ne tako kot je določeno v sedaj veljavnem zakonu - le osemletko) in da morajo uspešno konč ati
poseben program izobraževanja za voznika inštruktorja
ustrezne kategorije v posebni vzgojno izobraževalni organizaciji. Prometne predpise in poznavanje motornega vozila pa bi
lahko pouč evale todi osebe, ki imajo visoko, višjo ali srednjo
izobrazbo ustrezne smeri in dodatno strokovno pedagoško in
andragoško usposobljenost po posebnem vzgojno izobraževalnem programu. Program za voznika inštruktorja in uč itelja
predpisov naj bi določila posebna izobraževalna skupnost za
pedagoško usmeritev v sodelovanju z republiškim sekretariatom za notranje zadeve.
Vprašanje jet ali bi dali kandidatu za voznika motornega
vozila ali traktorja možnost, da se lahko za teoretič ni del izpita
pripravlja sam. •
V novem zakonu bi drugače uredili nekatera vprašanja v
zvezi z vozniškimi izpiti. Po sedaj veljavnem zakonu je republiški sekretar za notranje zadeve imenoval člane izpitnih
komisij; po novem zakonu pa naj bi republiški sekretar za
notranje zadeve le predpisal v katerih krajih v Sloveniji se
smejo opravljati izpiti za voznike motornih vozil, to je določil
bi izpitne centre, poleg tega pa bi določil, za katere kategorije
se v posameznih krajih smejo opravljati izpiti (glede na prometne razmere in pogoje). Kandidati za voznike motornih
vozil, traktorjev, delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z
motorjem naj bi opravljali izpite oz. preizkuse pri upravnem
organu za notranje zadeve občine, v kateri imajo stalno prebivališče oz. začasno prebivališče več kot 6 mesecev, kar je
doslej urejal podzakonski predpis. Novi zakon bi tudi določil,
da kandidati za voznike motornih vozil lahko opravijo vozniški
izpit le, če izpolnjujejo pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja. Za nekatera vprašanja v zvezi z izpitnimi komisijami kot
na primer imenovanje predsednika in članov komisij, določanje stroškov za izpite ipd. pa bi bilo v novem zakonu dano
pooblastilo, da jih uredijo občine.
Po novem zakonu naj bi se v d6lo izpitne komisije oz. v
ocenjevanje na vozniškem izpitu vključ ili tudi vozniki inštruktorji, ki so pripravljali kandidata za voznika. Način tega sodelovanja naj bi bil podrobneje opredeljen v podzakonskem
predpisu.
Novi zakon naj bi uredil tudi, da kontrolni zdravstveni pregled voznikov traktorjev, delovnih strojev, motokultivatorjev
ali koles z motorjem lahko zahteva vsak organ, tako kot to
ureja zvezni zakon za voznike motornih vozil. Vprašanje pa je
ali naj bi za vse kategorije voznikov starih nad 65 let določili,
da morajo vsake 3 leta opraviti celoten zdravstveni pregled, ali
pa tako kot je določeno v sedaj veljavnem zakonu, le zdravstveni pregled vida.
Z novim zakonom bi tudi določiti atestiranje lahkih priklopnikov (do 750 kg največje dovoljene teže).
Zaradi ekonomič nejšega poslovanja občinskih upravnih organov in z željo, da bi poenostavili postopek v zvezi z obveznostmi občanov glede registracije avtomobilov, naj bi se v
novem zakonu določilo, da podaljšanje veljavnosti registracije lahko opravljajo tudi posebej pooblaščene organizacije,
ki opravljajo tehnične preglede.
Vprašanja v zvezi s tehnič nimi pregledi naj bi bila v novem
zakonu urejena tako kot doslej, s tem, da bi določili, da je za
nadzorstvo nad opravljanjem tehnič nih pregledov pristojen
republiški sekretariat za notranje zadeve in za notranje zadeve pristojni občinski upravni organ, v kateri ima sedež
organizacija, ki je pooblaščena za opravljanje tehnič nih pregledov. Predvidela naj bi se tudi možnost, da se pooblastilo za
opravljanje več pogojev za da se pooblastilo za opravljanje
tehnič nih pregledov lahko preklič e, če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje teh pregledov ali če organizacija ne opravlja tehnič nih pregledov tako, kot je predpisano; ali pa da se začasno prepove opravljanje tehnič nih
pregledov, če se ugotovijo pomanjkljivosti, ki nimajo takega
značaja, da hi bilo treba preklicati pooblastilo za opravljanje
tehnič nih pregledov.
Z novim zakonom se pooblaščenim uradnim osebam ne bi
dalo kakšnih novih pooblastil, razen tistih, ki izhajajo iz novosti novega zakona o temeljih varnosti cestnega prometa,
Določbe sedaj veljavnega zakona, ki urejajo pristojnosti,
organizacijo in delo svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
poroč evalec

prometu, se z novim zakonom ne bi vsebinsko spreminjate,1
opredelili pa bi status tega sveta.
Kazenske določbe bi z novim zakonom uskladili z zakonom
o temeljih varnosti cestnega prometa in zakonom o prekrških
ter poostrili kazenske sankcije.
IV. Ocena potreb po finanč nih sredstvih
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi-

nančnih sredstev za družbeno politič ne skupnosti. Nastale pa
bodo določene finančne obveznosti za avto šole v zvezi s
tehnično opremljenostjo in zvišanjem strokovnih zahtev za
voznike inštruktorje; za posameznike, ki bodo morali opraviti
preizkus znanja ravnanja s traktorji; kot tudi za lastnike oziroma uporabnike traktorjev v zvezi z varnostno opremo traktorjev. Te obveznosti bodo bistveno pripomogle k boljši prometni varnosti in s tem k zmanjšanju števila človeških žrtev in
materialne škode.

TEZE ZA ZAKON
o varnosti

cestnega

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. teza
Za promet na javnih cestah veljajo določ be
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa
(Ur. list SFRJ, št. 63/80) določ be tega zakona
ter določ be predpisov, ki so izdani na njuni
podlagiž
2. teza
Delovni ljudje in obč ani v okviru izvajanja
nalog s področ ja družbene samozašč ite organizirani v organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti,
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih
skupnosti, družbenopolitič nih skupnostih,
družbenopolitič nih organizacijah, drugih
družbenih organizacijah, in društvih, skrbijo
za varnost v cestnem prometu in ustvarjajo
pogoje za varrio in pravilno potekanje prometa ter prepreč evanje prometnih nezgod in
drugih nevarnosti s tem, da:
- organizirajo in izvajajo prometno-varnostno vzgojo in preventivno delo;
- opozarjajo pristojne organe, organizacije
in skupnosti na pomanjkljivosti oz. nevarnosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na varnost v
cestnem prometu;
- pomagajo, če je do prometne nezgode in
drugih nevarnosti prišlo;
- skrbijo za odpravo okolišč in in stanje na
cesti, ki ogrožajo udeležence na cesti in varnost prometa.
Udeleženci v prometu morajo ravnati tako,
da ne spravljajo v nevarnost zdravja in življenja drugih, zlasti otrok, invalidov, starih in
slabotnin oseb ter ne ogrožajo človekovega
življenjskega okolja.
3. teza
Če je potrebno za varnost prometa ali če to
zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda in
miru, lahko republiški sekretar za notranje
zadeve z odredbo prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil, gonjenje oz.
vodenje živine ter hojo pešcev na določ enih
cestah ali cestnih delih, dokler so podani razlogi, zaradi katerih se tak ukrep odredi.
Republiški sekretar za notranje zadeve lahporoč evalec

prometa (ESA-711)

ko za posamezne vrste vozil ali za vsa vozila
predpiše omejitev hitrosti vožnje, ki velja samo za določ ene dni ali v določ enem času.
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4. teza
Organj za notranje zadeve nadzorujejo
izvajanje predpisov in ukrepov, ki se nanašajo
na varnost cestnega prometa in opravljajo
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo
na vozniške izpite, vozniška dovoljenja, registracijo vozil na motorni pogon, tehnič ne preglede vozil na motorni pogon ter druge upravne zadeve s področ ja varnosti cestnega prometa.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka
te teze uprave za notranje zadeve neposredno
urejajo, nadzorujejo in usmerjajo promet na
cestah in izvajajo nadzorstvo nad vozniki in
vozili.
Uprave za notranje zadeve in postaje milice
sodelujejo pri svojem delu z ustreznimi službami v organizacijah združenega dela, drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih,
kakor tudi s pristojnimi organi družbenopolitič nih skupnosti in drugimi organi ustanovljenimi za področ je prometne varnosti, ki lahko
prispevajo k uspešnemu delu organov za notranje zadeve na področ ju varnosti cestnega
prometa.
5. teza
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na
delo v o.rganizacijah združenega dela, opravljajo pristojne inšpekcije za promet.
Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na parkirnih prostorih, parkirnih prostorih,
kjer je parkiranje časovno omejeno in drugih
parkirnih površinah izven ceste lahko opravljajo tudi komunalni nadzorniki.
6. teza
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih lahko obč inska skupšč ina
uredi promet v naseljih, zlasti;
1. prepove promet na posamezni cesti za
vsa vozila ali za posamezne vrste vozil;
2. omeji hitrost vožnje skozi naselje;
3. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri prekopavanju cest in
5

OPOMBE:

drugih delih na cesti,
4. določ i postopek za odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil v primerih iz 139. teze
tega zakona.
Izvršni svet obč inske skupšč ine oziroma
pristojni obč inski upravni organ za promet pa
lahko:
1. določ i organizacijo združenega dela, ki
postavlja, obeležuje in vzdržuje prometno signalizacijo;
2. določ i prednostne in stranske ceste;
3. določ i enosmerne ceste;
4. določ i parkirne prostore, nač in parkiranja in prepoved ustavljanja ali parkiranja vozil
na določ eni cesti;
5. uredi promet pešcev in promet s kolesi,
kolesi z motorjem in vprežnimi vozili;
6. odredi postavitev in vzdrževanje zašč itnih ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi
udeleženci v prometu;
7. odredi posebne tehnič ne in druge ukrepe
za varnost otrok na prehodih čez vozišč e v
bližini šol;
,8. uredi gonjenje in vodenje živine;
9. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v naseljih.
7. teza
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi
imajo tale pomen:
1. »motokultivator« je vozilo na motorni pogon, ki ima eno os in največ 12 kw in je
konstruirano tako, da vleč e, potiska ali nosi
razna zamenljiva orodja in priključ ke ali služi
za njihov pogon in za vleko lahkega priklopnika,,
2. »delovni stroj« je vozilo na motorni pogon, razen motornih vozil, traktorjev, motokultivatorjev in koles z motorjem, ki je prvenstveno namenjeno za razna dela z vgrajenimi
napravami in ki na ravni ceste ne razvija več jo
hitrost od 30 km/h (bager, buldožer, kombajn,
finišer in drugi);
3. »traktorski priključ ek« je zamenljivo orodje za opravljanje kmetijskih in drugih opravil,
ki ga vleč e, potiska ali nosi traktor (kot so:
obrač alnik, trosilnik, samonakladalec, škropilnica itd.).
8. teza
Avto-moto zveza Slovenije je dolžna nuditi
avto šolam strokovno pomoč pri izvajanju
prometno-izobraževalnega programa in zagotoviti enotno in racionalno izvajanje tega
programa.
9. teza
Družbenopolitič ne skupnosti oziroma njeni
organi in organizacije, pristojni za kmetijstvo
in gozdarstvo, samoupravne interesne skupnosti s področ ja kmetijstva in gozdarstva,
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avto-moto zveza Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije,
kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, organižacije združenega dela, ki
proizvajajo in tiste, ki dajejo v promet kmetijsko mehanizacijo, morajo z ustreznimi ukrepi
in vzgojno-izobraževalnim delom prispevati k
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dvigu prometne in varnostne kulture lastnikov
oziroma uporabnikov traktorjev.
II. CESTE
10. teza
Družbenopolitič ne skupnosti, pristojne samoupravne interesne skupnosti, krajevne
skupnosti, organizacije združenega dela ter
druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki skrbijo za vzdrževanje, gradnjo in rekonstrukcijo cest, morajo zagotoviti, da cesta po svojih elementih, tehnič nih lastnostih
in opremljenosti ustreza zahtevam varnega
prometa ter vzdrževati cesto in cestne objekte
v stanju, ki zagotavlja varno vožnjo vozil in
varnost drugih udeležencev v prometu.
Dolžnost iz prejšnjega odstavka te teze velja tudi za komunalne organizacije združenega dela, ki skrbe za urejanje, vzdrževanje in
opremljanje ulic, trgov in cest v naseljih.
III. PROMETNA PRAVILA
1. Vožnja z vozili po cesti
11.teza
Na cesti, na kateri sta dva ali več prometnih pasov
za promet vozil v isti smeri, zaznamovanih z označbami na vozišču, morajo vozila voziti po sredini
zaznamovanega pasu.
Voznik sme zapeljati z vozilom z enega zaznamovanega pasu na drugega oziroma iz ene kolone
vozil v drugo le, če s tem ne ogroža ali ne ovira
drugih udeležencev v prometu.
12. teza
Voznik, ki_ namerava na cesti obrniti vozilo, se
mora preprič ati, če lahko to stori brez nevarnosti in
če pri tem ne ovira drugih udeležencev v prometu.
Voznik ne sme obračati vozila na krajih, kjer je
vidljivost premajhna (vrh klanca, ovinek idr.), na
križiščih, kjer se promet ureja s semaforjem ali ga
ureja pooblaščena uradna oseba in na prehodih
čez železniško progo.
2. Hitrost
13. teza
Voznik mora ves čas vožnje opazovati tudi
promet za vozilom. Če opazi, da s poč asno
vožnjo ovira vozila za seboj, ki ga brez nevarnosti ne morejo prehiteti, mora voziti ob
skrajni desni strani vozišč a in če to ni dovolj,
na prvem primernem prostoru ustaviti. svoje
vozilo izven vozišč a in odpeljati šele, ko hitrejša vozila odpeljejo mimo.
14. teza
Na cestah je, omejena hitrost vožnje za naslednje kategorije vozil na motorni pogon:
1. na 50 km/h - za avtobuse in trolejbuse v
mestnem in primestnem prometu, če potniki
stojijo;
2. na 50 km/h - če se na tovornem motornem vozilu v prostoru, ki je namenjen za tovor, vozijo osebe, ki nalagajo in razkladajo
tovor;
poroč evalec

3. na 50 km/h - za vozila na motorni pogon,
ki na cesti vleč ejo pokvarjeno vozilo na motorni pogon;
4. na 25 km/h - za traktorje s traktorskim
priklopnikom, v katerem se prevažajo osebe,
ki nalagajo ali razkladajo tovor.
Vozniki vozil na motorni pogon iz prve, druge in tretje toč ke prvega odstavka te teze se
morajo držati v prvem odstavku te teze predpisanih hitrosti tudi na cesti, na kateri je dovoljena več ja hitrost.

3. Promet vozil č ez označ ene
prehode za pešce

15. teza
Hitrost motornega vozila, ki ima na kolesih
verige, ne sme biti več ja od 50 km/h.
Hitrost koles in koles z motorjem, ki vozijo
po kolesarski stezi, ne sme biti več ja od 30 km
na uro.

4. Ustavljanje in parkiranje

16. teza
Voznik, ki se z vozilom približuje križišč u,
na katerem promet ni posebej urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali z znaki, ki jih
daje pooblaščena uradna oseba, se mora preprič ati, če je cesta, na katero zavija, prosta in
po potrebi zmanjšati hitrost vozila ali vozilo
ustaviti.

20. teza
Voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo,
da nad njim nima neposrednega nadzorstva,
mora ukreniti vse potrebno, da ga ne bi kdo
neupravič eno uporabil za vožnjo.

17. teza
Voznik mora zmanjšati hitrost toliko, da se
po potrebi lahko pravoč asno ustavi pred nevarnimi in nepreglednimi deli ceste, kot tudi,
če je promet otežen, zlasti pa:
1. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen
poseben znak ali drugo opozorilo, s katerim
je označ eno ustavljeno vozilo;
2. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen
prometni znak (prometna nezgoda, milica), s
katerim je označ en kraj prometne nezgode
oz. kraj kontrole vozil in voznikov;
3. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen
prometni znak »otroci na cesti« ali označ ba
na vozišč u »šola«;
4. pred prehodom za pešce;
5. na delih ceste, po kateri hodi veliko
pešcev, še posebej, če so na cesti ali ob cesti
otroci, invalidi, stare ali slabotne osebe;
6. pred ostrimi in nepreglednimi ovinki;
7. pred zoženimi deli cest;
8. na delih ceste z velikim vzdolžnim nagibom;
9. ko se približuje nepreglednemu vrhu
klanca;
10. ko se približuje skupini pešcev in ko
prehiteva ali sreč ava kolono pešcev ali vozil
mimo nje;
11. ko prehiteva ali sreč ava vozila, živino
ali jezdece ali vozi mimo njih;
12. če je vozišč e pokrito s snegom, ledom,
vodo, listjem, blatom ali čim drugim in je
zaradi tega spolzko;
13. pred nepreglednimi križišč i;
14. na delih ceste, kjer se izvajajo dela;
15. ob prehitevanju ali sreč evanju vozil izrednih dimenzij ali vozil s tovorom izrednih dimenzij;
16. na delih ceste, kjer je vidljivost obč utno
zmanjšana.
poroč evalec

OPOMBE:

18. teza
Voznik, ki se v koloni približuje zaznamovanemu prehodu za pešce, kjer promet ni urejen
s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja
pooblašč ena uradna oseba, ne sme zapeljati z
vozilom na prehod, če je oč itno, da bi se
moral na njem ustaviti.

19. teza
Voznik ne sme ustaviti ali parkirati vozila na
ploč niku, razen če je to dovoljeno s prometnim znakom.

21. teza
Če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe pri
prometni nezgodi onesposobljeno za nadaljnjo vožnjo, ga mora voznik takoj odstraniti z
vozišč a oziroma poskrbeti, da to opravi kdo
drug. Če voznik tega ne more storiti, pa mora
odstraniti vozilo z vozišč a organizacija združenega dela, ki skrbi za vzdrževanje ceste.
Če je onesposobljeno vozilo na delu ceste
izven vozišč a ali neposredno ob cesti, ga mora lastnik oziroma imetnik pravice uporabe
odstraniti najpozneje v 24 urah. Če onesposobljeno vozilo ni odstranjeno v predpisanem
roku, ga odstrani organizacija združenega
dela, ki skrbi za vzdrževanje ceste, na stroške
lastnika oziroma imetnika pravice uporabe
vozila najkasneje v treh dneh.
Organizacija združenega dela, ki skrbi za
vzdrževanje ceste, je dolžna najkasneje v treh
dneh odstraniti opušč eno vozilo z neposredne bližine ceste in druge javne površine ob
cesti.
22. teza
Voznik, ki je moral ustaviti na vozišč u zaradi ovir, vozilo na motorni pogon, ki so nastale
ob izvajanju del na cesti, ob prometni nezgodi
in ob drugih podobnih dogodkih, ne sme zapustiti vozila.
Voznik mora v primerih iz prvega odstavka
te teze ustaviti vozilo čim bliže desnemu robu
ceste in v taki razdalji od drugega vozila oziroma ovire na cesti, da se lahko znova vključ i
v promet. Vozila se ne smejo ustavljati na
vozišč u vzporedno v dveh ali več ih kolonah.
23. teza
Zdravstveni delavci, ki obiskujejo bolnike
ali nudijo pomoč ponesreč encem in invalidni
vozniki smejo ustavljati ali parkirati vozila na
krajih, kjer sicer to ni dovoljeno, če tako
ustavljeno ali parkirano vozilo ne predstavlja
7
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nevarnosti za druge udeležence v prometu.
Vozila iz prvega odstavka te teze morajo
imeti na vidnem mestu poseben znak, ki ga
določ i republiški sekretar za notranje zadeve.
5. Vleka vozil
24. teza
Vozilo na motorni pogon sme vleč i poškodovano ali pokvarjeno vozilo na motorni pogon, tako da je sprednji ali zadnji del vozila
naslonjen ali obešen na vleč no vozilo ali na
vleč no polprikolico.
Z vrvjo ali togo zvezo (drogom) se sme vleč i
poškodovano ali pokvarjeno vozilo le do najbližjega kraja, kjer je okvaro mogoč e odpraviti.
Z vrvjo ni dovoljeno vleč i tovornega motornega vozila, avtobusa ali vozila na motorni
pogon, na katerem so pokvarjene naprave za
upravljanje ali naprave za ustavljanje.
S togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleč i
vozila na motorni pogon, ki ima pokvarjeno
napravo za upravljanje ali vozila, ki je težje od
vleč nega vozila, če ima pokvarjeno delovno
zavoro.
Z vrvjo ali s togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleč i neregistriranega motornega vozila.

»

25. teza
Naloženo tovorno motorno vozilo je dovoljeno vleč i samo do prvega kraja, ki je primeren za preložitev tovora, le izjemoma pa do
kraja, kjer je mogoč e popraviti okvaro na vozilu.
2S. teza
Vleka pokvarjenega vozila ni dovoljena, če
je kateremu od vozil pripet priklopnik. Vleka
vozil tudi ni dovoljena, če je vozniku vleč nega
vozila zaradi konstrukcije vleč nega vozila ali
tovora na vleč nem vozilu ali zaradi drugih
okolišč in vidljivost tako zmanjšana, da ne more varno upravljati vleč enega vozila ali če voznik vleč enega vozila ne vidi svetlobno signalnih naprav na zadnji strani vleč nega vozila.
Ponoč i in podnevi ob zmanjšani vidljivosti
je vleka poškodovanega ali pokvarjenega vozila mogoč a le, če ima vleč no vozilo namešč eno in prižgano posebno rumeno rotacijsko luč in sicer tako, da je njena svetloba
vidna iz vseh strani, tudi za vleč enim vozilom.»
Vleč no vozilo z vleč no polprikolico mora,
kadar vleč e vozilo, imeti prižgano rumeno rotacijsko luč .
6. Promet vozil na motorni pogon
27. teza
Vozila na motorni pogon morajo imeti v
cestnem prometu predpisane naprave in
opremo. Naprave in oprema morajo biti brezhibne.
Vozila na motorni pogon, ki morajo biti
opremljena s tahografom, morajo imeti v tahografu vložen ustrezen vložek (glede na merilno območ je tahografa), ki mora biti Ustrez-
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no izpolnjen in pravoč asno zamenjan. Voznik
mora imeti pri sebi ključ tahografa in uporabljeni vložek, iz katerega je razvidna vožnja
oziroma uporaba vozila v zadnjih 24 urah.
Voznik je dolžan na zahtevo pooblašč ene
psebe odpreti tahograf in pokazati vložek.
Pooblašč ena oseba lahko zač asno odvzame
tahografski vložek.
28. teza
V javnem linijskem prometu ali v prostem
cestnem prometu se ne smejo uporabljati avtobusi, ki so po svoji konstrukciji namenjeni
za prevoz potnikov v mestnem in v primestnem prometu.
29. teza
Avtobus, ki vozi v javnem linijskem in primestnem prometu ter v prostem cestnem prometu, ne sme imeti priklopnega vozila za prevoz potnikov.
Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se
lahko uporablja samo v mestnem prometu.
Avtobus ali trolejbus v javnem mestnem
promety ima lahko samo eno priklopno vozilo
za prevoz potnikov.
30. teza
Traktorji morajo imeti vgrajeno atestirano
varnostno kabino ali varnostni lok.
31. teza
Traktor lahko vleč e po cesti tudi posebno
predelan vprežni voz ali vleč e oz. potiska traktorski priključ ek, če je predpisano opremljen.
32. teza
Delovni stroj in motokultivator smeta imeti
med vožnjo po cesti dodano le napravo ali
priključ ek, ki ga je predvidel proizvajalec
stroja.
Delovni stroj mora imeti v cestnem prometu
napravo za varno upravljanje, za ustavljanje,
za osvetljevanje ceste in za dajanje svetlobnih
znakov.
Motokultivator mora imeti v cestnem prometu napravo za varno upravljanje in za
ustavljanje, kadar se motokultivator uporablja
v cestnem prometu ponoč i ali podnevi ob
zmanjšani vidljivosti, mora biti opremljen z
luč jo, kot vprežni voz. Če motokultivator nima
naprav za dajanje svetlobnih znakov in voznik
zaradi konstrukcije vozila ali zaradi tovora na
priključ ku ne more z rokami nakazati, da namerava spremeniti smer ali nač in vožnje, mora za opravljanje teh opravil imeti spremljevalca.
7. Promet motornih koles, koles z
motorjem in koles
33. teza
Motorno kolo sme imeti boč no prikolico ali
prikolico na dveh kolesih, ki jo vleč e za seboj.
Prikolica mora biti pripeta tako, da je zagotovljena stabilnost vozila.
voroč evalec

Prikolica, ki jo vleč e motorno kolo za seboj,
sme biti široka največ en meter.
Določ bi prvega in drugega odstavka te teze
se smiselno uporabljata tudi za kolesa z motorjem in kolesa.
,

34. teza
Otroci, starejši od 7 let, ki se v šolah ali v
drugih vzgojno izobraževalnih organizacijah
usposobijo za vožnjo koles, lahko samostojno
vozijo kolo v prometu na cesti.
Otroci, ki se niso usposobili za samostojno
vožnjo koles po prejšnjem odstavku te teze in
otroci do 7. leta starosti, smejo voziti kolo po
cesti samo v spremstvu odrasle osebe.
Otroci do 14. ieta starosti ne smejo voziti na
kolesu drugih oseb.
8. Promet na avtomobilski cesti in na
cesti, ki je rezervirana za motorna
vozila
35. teza
Na avtomobilski cesti in cesti, ki je rezervirana za motorna vozila, se lahko uč ijo vožnje
kandidati za voznike, ki so v avto šoii konč ali
program usposabljanja in opravili preizkus
znanja iz vožnje motornega vozila.
9. Prevoz oseb
36. teza
V avtobusu, ki vozi v javnem linijskem in v
prostem cestnem prometu, se sme voziti le
toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev.
Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati med
vožnjo. Voznik ne sme prič eti z vožnjo avtobusa, dokler potniki niso varno vstopili ozira-1
ma izstopili in dokler vrata avtobusa niso zaprta.
37. teza
V motornem vozilu se sme voziti le toliko
oseb, kolikor je navedeno v prometnem dovoljenju.
Voznik ne sme voziti oseb v priklopnih hišicah in lahkih priklopnikih, ki jih vleč ejo motorna vozila.
38. teza
V avtobusu ali v trolejbusu, ki vozi v javnem
mestnem ali primestnem prometu, se sme
stoje voziti največ toliko potnikov, kot je to
navedeno v prometnem dovoljenju.
39. teza
Na tovornih motornih vozilih se sme voziti v
prostoru za tovor največ pet oseb, ki nakladajo ali razkladajo tovor.
Osebe iz prejšnjega odstavka te teze ne
smejo v vozilu stati, sedeti na stranicah kesona ali na nestabilnem tovoru kot tudi ne na
tovoru, ki presega višino kesona.
Na tovornem motornem vozilu, ki nima stranic kesona, na tovornem vozilu z avtomatskim
poroč evalec

razkladalcem in na priklopnih vozilih, namenjenih za prevoz tovora, se ne smejo voziti
osebe.
Omejitev števila oseb iz 36. in te teze, ki se
smejo voziti v avtobusih oziroma na tovornih
motornih vozilih, ne velja za oborožene sile
SFRJ in za organe za notranje zadeve.
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40. teze
Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti tudi druga oseba, če je v ta
namen na njem vgrajen sedež za prevoz druigih oseb, vendar le v primeru, če je ta sedež
vpisan v prometnem dovoljenju.
41. teza
V cestnem prometu se sme na priklopnem
vozilu, ki ga vleč e traktor, voziti največ 5 oseb,
ki nakladajo ali razkladajo tovor.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo med
prevozom sedeti na podu kesona ali na tovoru, če ta ne presega višine kesona.
Na priključ ku traktorja, delovnega stroja ali
motokultivatorja je med vožnjo po cesti prepovedano prevažati osebe.
42. teza
Voznik kolesa z motorjem ali kolesa sme
voziti otroka, starega do 7 let, če je na voziiu
posebej prirejen sedež.
Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem sme voziti osebo, ki je stara več kot 7
let le na sedežu, ki je namenjen za prevoz,
tako da ta oseba okobali vozilo in da med
vožnjo drži noge na posebnih stopalkah.
Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem ne sme voziti osebe, ki je oč itno pod
vplivom alkohola.
Na prtljažniku in na prikolici motornega kolesa, kolesa z motorjem ali kolesa, ki jo vleč e
za seboj ali potiska, ni dovoljeno voziti ljudi.
10. Tovor na vozilu
»
43. teza
Tovor na vozilu mora biti naložen oziroma
pritrjen tako, da ne pada na cesto, da se ne
vleč e po cesti in da ne onesnažuje oziroma ne
moč i ceste.
Verige, vrvi in druga sredstva morajo biti
pritrjena na vozilu tako, da ne povzroč ajo
nevarnosti ali ovire za ostale udeležence v
prometu.
11. Promet vprežnih vozil in gonjenje
živine
44. teza
Jezdec sme, če ni posebne steze za ježo,
jezditi žival po skrajnem desnem robu cesfe.
45. teza
Vodnik vprege, ki je pod vplivom alkohola,
ne sme voditi vprege po cesti. Štelo se bo, da
je vodnik vprege pod uč inkom alkohola, če bo
ob preiskusu po izdihanem zraku ugotovlje9
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no, da ima v organizmu več kot 0,5 promila
alkohola aii pri komur se ne glede na količ ino
alkohola v organizmu s strokovnim pregledom ugotovi, da zaradi alkoholiziranosti ni
sposoben voditi vprego.
Če se pri preizkusu oziroma strokovriem
pregledu, ugotovi, da je vodnik vprege, pod
užinkom alkohola mora ta plač ati stroške
preizkusa oziroma pregleda.
46. teza
Prehod za pešce in podzemni ali nadzemni
prehod za pešce mera biti v času od prvega
somraka do popolne zdanitve, ter podnevi ob
zmanjšani vidljivosti, primerno osvetljen.
47. teza
Če ni ob vozišč u posebej urejene površine
za pešce, smejo pešci uporabljati za hojo največ 1 meter šilrok del vozišč a, rač unano od
roba vozišč a.
Na cesti izven naselja morajo pešci ponoč i
in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po vozišč u nositi na vidnem mestu ustrezna odsevna
telesa.
48. teza
Pešec ne sme preč kati vozišč a izven preho, da za pešce na kraju, kjer sta na vozišč u dva
ali več prometnih pasov za vožnjo v isto smer,
kot tudi ne na nepreglednih krajih na cestah
izven naseljenih krajev (nepreglednih ovinkih,
na vrhu klanca ipd.).
Pešec, ki namerava preč kati vozišč e izven
označ enega prehoda za pešce, mora preden
stopi na vozišč e nakazati svojo namero z dvigom roke.
Preden stopi na vozišč e, da bi se izognil
oviri na ploč niku, se mora pešec preprič ati, če
lahko to stori varno, glede na ostale udeležence v prometu.
49. teza
Otroci morajo ponoč i in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po vozišč u nositi na vidnem
mestu ustrezna odsevna telesa.
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne
šole, morajo na poti v šolo in iz šole nositi
poleg odsevnega telesa tudi rumeno rutico,
namešč eno okoli vratu.
Vodstva vzgojno izobraževalnih organizacij
morajo ob sprejemu novih uč encev prvega
razreda, te seznaniti z najbolj varnimi potmi
za prihod in odhod iz šole.
13. Obveznost voznikov do pešcev
50. teza
Voznik, ki z vozilom preč ka površine za pešce
(ko vozi preko ploč nika, v oz. iz garaže, dvorišč a ali kakšne druge površine, ki ni namenjena za javni promet), pešcev pri tem ne sme
ogrožati ali ovirati.
Voznik, ki vozi po vozišč u, na katerem so
luže, mora vožnjo tako prilagoditi, da ne škropi pešcev, voznikov koles z motorjem in kolesarjev.
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14. Delo na cesti
51. teza
Upravni organ, pristojen za izdajo dovoljenj za delo na cesti, mora o izdaji takega
dovoljenja pismeno obvestiti krajevno pristojno postajo milice.
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija oziroma skupnost, ki
izvaja dela na cesti, je dolžna najmanj tri dni
pred prič etkom del o tem pismeno obvestiti
krajevno pristojno postajo milice.
52. teza
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija oziroma skupnost, ki
izvaja dela na cesti, ali drugi površini, ki je
namenjena za javni promet ali hojo pešcev,
mora omogoč iti varno vožnjo vozil in hojo
pešcev ter površino, namenjeno pešcem,
ustrezno zavarovati (z ograjo., hodnikom ipd).
53. teza
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija oziroma skupnost, ki
mora zaradi del na cesti urediti promet vozil le
po enem prometnem pasu, mora poskrbeti za
to, da se po tem delu vozišč a varno odvija
promet v obe smeri, tako:
- da namesti zač asne naprave, ki dajejo
svetlobne prometne znake z luč mi rdeč e in
zelene barve - če je odsek nepregleden in
trajajo dela daljši čas ali;
- da izvajalec del organizira roč no usmerjanje prometa z dviganjem oz. spušč anjem
rdeče in zelene zastavice ali z namešč anjem
rdeč e in zelene table - če je odsek pregleden
po vsej dolžini in trajajo dela le krajši čas.
Rdeč i znaki pomenijo prepoved vožnje, zeleni pa dovoljujejo vožnjo.
54. teza
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija oz. skupnost mora
takoj, ko dela konč a, odstraniti s ceste oz.
druge površine, ki je namenjena za javni promet ali hojo pešcev, prometne znake, branike
in druge naprave, ki jih je postavila med izvajanjem del.
Če dopušč a narava dela, mora organizacija
združenega dela, druga samoupravna organizacija oz. skupnost, odstraniti s ceste znake
in ovire oziroma znake prekriti ob dnevni zakIjuč itvi dela.

15. Prometni znaki
55. teza
Če je naprava za dajanje svetlobnih prometnih znakov (semafor) napravljena tako, da zelena luč , predno ugasne, utripa v določ enih
časovnih presledkih, mora trikrat utripniti.
poroč evalec

16. Onesnaževanje ceste
55. teza
Na cesto ali površino ob cesti ni dovoljeno
stresati, pušč ati, zlivati ali metati kakršnekoli
snovi ali predmete in delati karkoli, kar bi
utegnilo poškodovati cesto oziroma ogrožati
ali ovirati promet.
Pri vključ itvi v promet s kolovozne poti ali z
drugih površin, na katerih ni javnega prometa, na cesto s sodobnim vozišč em mora voznik odstraniti z vozila blato, ki bi s tem, da bi
odpadlo na vozišč e, lahko oviralo ali ogrožalo
varnost prometa oz. odstraniti blago z vozišč a.
17. Uporaba rumene rotacijske luč i
57. teza
Vozila, ki smejo imeti rumene rotacijske
luč i, lahko te uporabijo le pri opravljanju del
na cesti, ob nudenju pomoč i na cesti, med
spremstvom organizirane kolone in izrednim
prevozom.
Pri sreč anju, prehitevanju ali vožnji mimo
vozila s prižgano rumeno rotacijsko luč jo oz.
vozil, ki jih tako vozilo spremlja, mora voznik
voziti posebno previdno in po potrebi vozilo
tudi ustaviti.
IV. DOLŽNOST OB PROMETNI
NEZGODI
58. teza
Kdor je ali pride na kraj prometne nezgode,
v kateri je kdo poškodovan, je dolžan pomagati pQškodovanim in če je poškodovanim
potrebna zdravniška pomoč takoj obvestiti
pajbližji zdravstveni zavod ali reševalno postajo ali pristojni organ za notranje zadeve.
Voznik, ki je na kraju prometne nezgode ali
je prišel na kraj prorpetne nezgode, v kateri je
kdo poškodovan, mora na zahtevo pooblašč ene uradne osebe, organa za notranje zadeve prepeljati poškodovanca do najbližjega
zdravstvenega zavoda.
Voznik iz prejšnjega odstavka te teze je
dolžan prepeljati poškodovanca do najbližjega zdravstvenega zavoda še preden pride
pooblašč ena uradna oseba organov za notranje zadeve razen, če se nezgoda pripeti na
kraju, kjer je prič akovati hiter prihod vozila za
prvo pomoč ali če glede na naravo in težo
poškodb utemeljeno sklepa, da bi se z nestrokovnim prevozom stanje poškodovanca lahko
poslabšalo.
59. teza
Če neposredni udeleženci prometne nezgode ne izpolnijo obveznosti iz 148. člena
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa,
mora to storiti tisti, ki je prvi prišel na kraj
nezgode (oč ividec, prič a).
Udeleženec v prometni nezgodi ima pravico
zahtevati od tistih, ki so bili navzoč i, ko se je
zgodila nezgoda, ime, priimek in naslov in so
mu ti dolžni dati te podatke.
poroč evalec

60. teza
Neposredni udeleženci prometne nezgode,
pri katerih je nastala le manjša premoženjska
škoda, so si dolžni pokazati listine o istovetnosti, vozniki motornih vozil pa tudi potrdila o
obveznem zavarovanju in izpolniti poroč ilo o
prometni nezgodi (evropski obrazec).
Voznik, ki povzroč i prometno nezgodo, v
kateri je nastala drugemu le manjša premoženjska škoda, oškodovanec pa ni navzoč na
kraju nezgode, mora neposredno po nezgodi
oškodovancu sporoč iti svoje ime, priimek in
naslov.
61. teza
Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi,
mora ukreniti vse potrebno, da poškodovano
vozilo in drugi predmeti, ki so zaradi prometne nezgode na vozišču, ne ogrožajo in ovirajo
prometa; če tega sam ne more storiti, je dolžan to ukreniti vsakdo, ki je navzoč na kraju
nezgode oz. kdor prvi pride na kraj nezgode.
Če je pri prometni nezgodi nastala le manjša premoženjska škoda, morajo osebe iz
prejšnjega odstavka tega člena poškodovana
vozila in druge predmete, ki so zaradi nezgode na vozišč u, odstraniti takoj po nezgodi, pri
drugih prometnih nezgodah pa takoj po
opravljenem ogledu.
62. teza
Pooblašč ena uradna oseba organov za notranje zadeve mora oditi na kraj prometne
nezgode, če je obvešč ena, da je v njej kdo
izgubil življenje ali je bil poškodovan, ali če je
nastala več ja premoženjska škoda.
63. teza
Zdravstveni zavod, ki sprejema na zdravljenje oz. nudi zdravniško pomoč osebi, ki je bila
poškodovana v prometni nezgodi in ugotovi,
da o nezgodi ni bila obvešč ena postaja milice,
mora to takoj sporoč iti najbližjemu organu za
notranje zadeve.
64. teza
Če kdo, ki se je poškodoval v prometni
nezgodi, umre za poškodbami, je zdravstveni
zavod to dolžan takoj sporoč iti postaji milice.
65. teza
Pooblašč ena uradna oseba, ki vodi ogled
na kraju prometne nezgode, v kateri je kdo
izgubil življenje ali je -bil poškodovan ali je
nastala več ja premoženjska škoda, odredi, da
se opravi odvzem krvi in urina vozniku in
drugim osebam, ki so bile neposredno udeležene v prometni nezgodi, če sumi, da so bile
pod vplivom alkohola.
66. teza
Kdor je bil kakorkoli neposredno udeležen
v prometni nezgodi, v kateri je kdo izgubil
življenje ali je bil poškodovan ali je v njej
nastala več ja premoženjska škoda, ne sme
uživati alkoholnih pijač pred zaključ kom prei-
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skovalnih dejanj, ki jih na kraju prometne
nezgode opravijo pristojne uradne osebe.
67. teza
Organizacije združenega dela, ki prodajajo
potrebšč ine za motorna vozila ter organizacije združenega dela, obrtne delavnice in drugi,
ki popravljajo motorna in priklopna vozila ali
ki opravljajo vleko vozil, so dolžne sporoč iti
pristojnemu organu za notranje zadeve po° surnU'v©rn kupcu avtomobilske potrebšč ine, oziroma o sumljivem naroč ilu popravila, oziroma prevoza, če je bila o zasledovanju neznanega povzroč itelja prometne nezgode, v kateri je kdo izgubil življenje ali je bil
poškodovan ali je nastala več ja premoženjska
škoda, obvešč ena javnost s sredstvi javnega
obvešč anja oziroma po posebnem naroč ilu
pristojnega organa za notranje zadeve.
Organizacije združenega dela, ki so imetniki pravice uporabe motornih vozil, morajo v
primerih iz prejšnjega odstavka tega člena
pregledati svoja motorna vozila in o tem dati
pristojnemu organu za notranje zadeve zahtevana obvestila.
V. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE
NA CEST!
68.teza
Določ be zakona o javnih shodih in javnih
prireditvah veljajo tudi za športne in druge
prireditve na cesti, če ni zanje v tem zakonu
drugač e določ eno.
69. teza
Dovoljenje za športno ali drugo prireditev
na cesti se lahko izda organizatorju, ki je
pravna oseba.
Za športno ali drugo prireditev na cesti na
območ ju ene obč ine izda dovoljenje za notranje zadeve pristojni obč inski upravni organ.
Za športno ali drugo prireditev na cestah na
območ ju dveh ali več obč in izda dovoljenje
republiški sekretariat za notranje zadeve.
Dovoljenje za športno prireditev na cesti se
ne sme izdati, če bi bilo potrebno zaradi prireditve zač asno prepovedati promet, kjer ga ni
mogoč e preusmeriti na drugo cesto ali če bi
, bilo potrebno za daljši čas ustaviti promet na
važnejši.h prometnih smereh.
Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti
mora pristojni obč inski upravni organ dobiti
mnenje uprave za notranje zadeve (postaje
milice) k predlogu ukrepov organizatorja prireditve za varno izvedbo prireditve.
70. teza
Za prireditveni prostoV športne prireditve na
cesti se smatrajo tekmovalna proga, prostori
za gledalce in prostori za vozila tekmovalcev
in gledalcev.
71. teza
Prošnjo za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti mora organizator predložiti pristojnemu organu najpozneje 30 dni pred prireditvijo.
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Organizator športne hitrostne prireditve na
cesti mora priglasiti prireditev pristojnemu
organu za notranje zadeve pred vpisom v
ustrezni športni koledar.
V prošnji za dovolitev športne prireditve na
cesti je treba zlasti navesti ukrepe, ki jih bo
storil organizator za varnost tekmovalcev,
gledalcev in udeležencev v prometu.
Prošnji za dovolitev športno hitrostne prireditve na cesti je treba priložiti izjavo športne
organizacije, ki vpiše prireditev v športni koledar, da je organizator sposoben izvesti potrebne varnostne ukrepe na prireditvi in soglasje pristojnega cestno upravnega organa
za zaporo ceste.
Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo
prometa, mora organizator prireditve priložiti
zahtevku tudi za vse druge prireditve na cesti,
če je zaradi njih potrebno omejiti ali prepovedati promet.
72. teza
Organizator športne ali druge prireditve na
cesti mora takoj po konč ani prireditvi odstraniti s ceste prometne znake, druge označ be,
naprave in predmete, ki so bili postavljeni za
izvedbo prireditve in prireditveni prostor postaviti v prejšnje stanje.

VI. VOZNIKI
1. Pogoji za vožnjo vozila
73. teza
Določ be zakona o temeljih varnosti cestnega prometa o ugotavljanju alkoholiziranosti in
ukrepih, ki so predpisane za voznike veljajo
tudi za voznike inštruktorje.
Voznik oz. voznik inštruktor se mora pri
preizkusu o alkoholiziranosti ravnati po tehnič nih navodilih proizvajalca sredstva ali
aparata, ki mu jih posreduje pooblašč ena uradna oseba.
O uporabi naprave za preizkus alkoholiziranosti po izdihanem zraku se Sestavi zapisnik.
74. teza
Zdravstvene preglede in analize za ugotavljanje, če je bil voznik.vozila na motorni pogon ali voznik inštruktor pod vplivom alkohola, drugih mamil ali psihoaktivnih zdravil,
opravljajo pooblašč eni zdravstveni ali drugi
zavodi, ki imajo ustrezen strokovni .kader in
opremo.
Zdravstvene zavode iz prejšnjega odstavka
tega člena, določ i predsednik republiškega
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo
ter predpiše nač in in postopek pri ustreznih
pregledih in analizah.
75. teza
Voznik mora med vožnjo v cestnem prometu uporabljati oč ala ali druge pripomoč ke za
vožnjo, ki so vpisani v vozniškem dovoljenju.
poroč evalec

2. Pravica voziti vozilo
76. teza
V javnem cestnem prometu sme voziti traktor kdor ima veljavno vozniško dovoljenje za
traktor.
77. teza
Delovni stroj, motokultivator in kolo z motorjem sme voziti v cestnem prometu kdor
ima potrdilo o znanju predpisov o varnosti
cestnega prometa ali voznik, ki ima veljavno
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil
oziroma traktorjev.
3. Usposabljanje voznikov vozil na
motorni pogon
78. teza
Kandidati za voznike motornih vozil se pripravljajo v avto šoli.
Avto šola se lahko ustanovi kot organizacija
združenega dela ali pa se organizira kot dejavnost v organizaciji združenega dela s po.droč ja izobraževanja ali prometa, v avto-moto
društvu, organizaciji ljudske tehnike ali v
združenju šoferjev in avtomehanikov.
Avto šole morajo biti evidentirane pri za
notranje zadeve pristojnem upravnem organu
obč ine, v katerem ima ustanovitelj sedež.
Dejavnost avto šol nadzirata organ iz prejšnjega odstavka te teze in organ, ki opravlja
pedagoški nadzor v usmerjenem izobraževanju.
79. teza
Avto šola mora imeti ustrezen šolski prostor
za teoretič ni pouk ter šolski inventar in opremo, potrebno za opravljanje dejavnosti avto
šole.
Avto šola mora imeti najmanj 6 voznikov
inštruktorjev, od tega najmanj 4, ki imajo v
avto šoli lastnost delavca v združenem delu za
nedoloč en ali določ en čas.
Organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov te teze, lahko prič ne z opravljanjem dejavnosti avto šole, ko ji za notranje
zadeve pristojni upravni organ obč ine, v kateri ima organizacija sedež, izda potrdilo o evidentiranju avto šole.
80. teza
V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za
voznike motornih vozil samo vozniki inštruktorji, ki imajo veljavno inštruktorsko dovoljenje ustrezne kategorije.
Predpise o varnosti cestnega prometa in
poznavanje motornega vozila lahko v avto šoli
uč ijo tudi osebe, ki imajo ustrezno visoko
višjo ali srednjo izobrazbo in dodatno strokovno pedagoško in andragoško usposobljenost po posebnem vzgojnem izobraževalnem
programu (v nadaljnjem besedilu: uč itelj
predpisov).
poroč evalec

81. teza
Pristojni upravni organ lahko zač asno prepove delo avto šole, če ugotovi pomanjkljivosti pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa ali če avto šola ne izpolnjuje pogojev iz
tega zakona.
V odločbi o zač asni prepovedi določ i organ
iz prvega odstavka te teze rok, v katerem
mora šola odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši kot tri mesece.
Če avto šola ne odpravi pomanjkljivosti,
ugotovljenih z odloč bo iz prejšnjega odstavka
v določ enem roku, izda organ iz prvega odstavka odloč bo o preklicu potrdila o evidenci
avto šole.
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82. teza
V avto šoli se kandidati za voznike motornih
vozil pripravljajo po predpisanem programu
usposabljanja.
Republiški sekretar za notraje zadeve izda v
soglasju s predsednikom komiteja za vzgojo
in izobraževanje in predsednikom komiteja za
zdravstveno in socialno varnost natanč nejše
predpise o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil in o opremljenosti in delu avto šol.
Republiški sekretar za notranje zadeve
predpiše obliko in vsebino tablic za označevanje vozil, na katerih se uč ijo kandidati (»L«
tablic).
83. teza
Kandidati za voznike motornih vozil in za
voznike traktorjev se za teoretič ni del vozniškega izpita lahko pripravljajo tudi sami.
84. teza
Kandidat za voznika motornega kolesa brez
prikolice se sme uč iti v praktič ni vožnji na
cesti brez nadzorstva voznika inštruktorja, če
je z uspehom opravil teoretič ni del vozniškega izpita iz predpisov o varnosti cestnega
prometa ali če že ima vozniško dovoljenje za
motorno vozilo B, C ali D kategorije.
Kandidat za voznika motornega kolesa med
uč enjem vožnje po cesti ne sme prevažati
potnikov, razen voznika inštruktorja.
85. teza
kandidat za voznika traktorja se sme uč iti v
praktič ni vožnji po cesti pod nadzorstvom
voznika inštruktorja ali pod nadzorstvom voznika, ki ima najmanj 3 leta vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja in ki v organizaciji, v
kateri združuje delo, opravlja dela in naloge
voznika traktorja.
Voznik traktorja iz prejšnjega odstavka tega
člena mora imeti za pouč evanje posebno potrdilo, ki ga izda za notranje zadeve pristojni
obč inski upravni organ.
86. teza
Na cesti se sme uč iti vožnje motornega
vozila ali traktorja tudi oseba, ki ji ne manjka
več kot 6 mesecev do starosti, predpisane za
izdajo vozniškega dovoljenja.
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Kandidati za voznike motornih vozil, ki jim
bo vožnja vozila glavni poklic, ki se usposabljajo v strokovnih šolah, se lahko zač nejo uč iti
.vožnje po cesti, če jim ne manjka več kot 1
leto do predpisane starosti.
87. teza
Republiški sekretar za notranje zadeve izda
v sodelovanju s predsednikom komiteja za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano natanč nejše predpise o programu usposabljanja
kandidatov za voznike traktorjev, delovnih
strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem.
4. Vozniki inštruktorji ter uč itelji
predpisov
88. teza
Inštruktorsko dovoljenje določ ene kategorije lahko dobi oseba, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo, ki je uspešno konč ala program za voznika inštruktorja ustrezne kategorije v vzgojno izobraževalni organizaciji, ki
ima najmanj 3 leta vozniško dovoljenje
ustrezne kategorije in ki v zadnjih 3 letih ni
bila pravnomoč no obsojena za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa oz. ji v zadnjih
dveh letih ni bil v postopku za prekrške izrečen varstveni ukrep prepovedi vožnje zaradi
vožnje pod vplivom alkohola.
Osebam, ki so uspešno opravile program
izobraževanja, za katerega se šteje, da zajema
vsebino programa iz prvega odstavka tega
člena, ni potrebno opraviti tega programa,
temveč opravijo izpit pred posebno komisijo
vzgojno izobraževalne organizacije iz prvega
odstavka te teze.
Predsednik republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje določ i, kateri programi
izobraževanja zajemajo vsebino programa
izobraževanja iz prvega odstavka te teze.
Program za voznika inštruktorja in za uč itelja predpisov ter vzgojno izobraževalne organizacije iz prvega odstavka te teze, predpiše
in določ i posebna izobraževalna skupnost za
pedagoško usmeritev v sodelovanju z republiškim sekretariatom za notranje zadeve. Program se oblikuje v skladu z zakonom o
usmerjenem izobraževanju.
Program usposabljanja za voznika inštruktorja obsega predvsem:
1. Predpise o varnosti cestnega prometa z
nač eli dobre vožnje, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki so v nasprotju
s predpisi in nač eli dobre vožnje.
2. Osnove psihologije z nač eli etike v cestnem prometu.
3. Osnove teorije pouka - didaktika.
4. Poznavanje motornih vozil.
5. Vožnja motornega vozila.
6. Zgradba in izvedba uč ne ure vožnje motornega vozila - praktič no pouč evanje.
89. teza
Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovoljenje za uč itelja predpisov izda za notranje
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zadeve pristojni upravni organ obč ine, v kateri ima voznik inštruktor oziroma uč itelj predpisov stalno prebivališč e,Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let.
Pogoj za podaljšanje dovoljenja je uspešno
opravljen preizkus pred pristojno komisijo
vzgojno izobraževalne organizacije iz 88. teze
tega zakona. Obseg preizkusa za voznike inštruktorje in uč itelje predpisov po 88. tezi
tega zakona in za voznike inštruktorje, ki so
postali inštruktorji pred uveljavitvijo tega.zakoina, predpiše posebna izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev v sodelovanju z
republiškim sekretarjem za notranje zadeve.
O opravljenem preizkusu izda komisija potrdilo.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda
predpise o obrazcu dovoljenja za voznika inštruktorja in uč itelja predpisov, ter določ i postopek pri izdaji, podaljšanju in zamenjavi tega dovoljenja in vodenja evidenc.
90. teza
Voznik inštruktor, ki je delavec v združenem delu v avto šoli, sme pripravljati kandidate za voznike v praktič ni vožnji motornega
vozila po cesti največ 8 ur dnevno, voznik
inštruktor, ki to opravlja kot dopolnilno delo,
pa največ 4 ure dnevno.
Uč na ura praktič ne vožnje s pripravo traja
60 minut.
Voznik inštruktor mora imeti med pripravljanjem kandidata za voznika v praktič ni vožnji motornega vozila po cesti pri sebi vozniško dovoljenje in dovoljenje za voznika inštruktorja in ga pokazati na zahtevo pooblašč ene uradne osebe organa za notranje zadeve.
91.teza
Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandidata za voznika v vožnji mojtcrnega vozila po
cesti, če je utrujen, bolan, če ima v organizmu
kaj alkohola, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali v takšnem duševnem
stanju, da ne more zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uč i.
Med pripravljanjem iz prejšnjega odstavka
voznik inštruktor ne sme uživati alkoholnih
pijač .
Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu
za voznika vožnje motornega vozila po cesti,
če meni, da zaradi utrujenosti, bolezni, duševnega stanja, vpliva alkohola ali drugih mamil
ne more zanesljivo voziti.
Določ be prvega, drugega in tretjega odstavka te teze veljajo tudi za voznika, ki poučuje v praktič ni vožnji po cesti kandidata za
voznika traktorja.
92. teza
Vozniku inštruktorju, ki mu je v kazenskem
postopku izreč en varnostni ukrep prepovedi
opravljanja vodniškega poklica ali prepoved
vožnje motornega vozila določ ene vrste ali
kategorije in vozniku inštruktorju, ki mu je v
postopku za prekršek izreč en varstveni ukrep
prepovedi vožnje motornega vozila določ ene
vrste ali kategorije, se izreč e prepoved uč enja
poroč evalec

vožnje določ ene vrste ali kategorije. Vozniku
inštruktorju, ki postane telesno ali duševno
nezmožen voziti motorno vozilo, se za čas,
dokler traja ta telesna ali duševna nezmožnost, dovoljenje odvzame.
Vozniku inštruktorju, ki mu je bila v treh
letih trikrat izreč ena prepoved uč enja, se dovoljenje za voznika inštruktorja trajno
odvzame.
Odloč bo o tem odvzemu dovoljenja za voznika inštruktorja izda za notranje zadeve pristojni Obč inski upravni organ.

5. Vozniški izpiti
93. teza
Kandidati za voznike motornih vozil, traktorjev, delovnih strojev, motokultivatorjev in
koles z motorjem se priglasijo za izpit oz.
preizkus pri upravnem organu za notranje
zadeve obč ine, v kateri imajo stalno prebivališč e oz. zač asno prebivališč e več kot 6 mesecev.
Kandidati za voznike traktorjev, ki obiskujejo organiziran teč aj izven kraja stalnega oz.
zač asnega prebivališč a, se lahko priglasijo za
izpit v kraju teč aja.
Kandidati za voznika motornega vozila lahko opravljajo vozniški izpit, če izpolnjujejo
pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja.
94. teza
Vozniški izpiti za voznike motornih vozil se
opravljajo pred izpitnimi komisijami v izpitnih
centrih.
Republiški sekretar za notranje zadeve določ i izpitne centre in določ i za katere kategorije voznikov se v posameznem izpitnem centru glede na gostoto prometa, urejenost prometnih površin, opremljenost križišč in podobono, opravljajo vozniški izpiti.
95. teza
Izpitno komisijo iz 94. teze tega zakona
imenuje za notranje zadeve pristojni upravni
organ obč ine, kjer je sedež izpitnega centra.
Predsednik in namestnik predsednika izpitne
komisije morata imeti visoko ali višjo izobrazbo; člani izpitne komisije pa najmanj srednjo
izobrazbo.
.Pogoj za opravljanje dela v izpitni komisiji
je najmanj enoletno neprekinjeno pouč evanje
vožnje v avto šoli in opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo republiškega sekretariata za notranje zadeve.
Predsednik in najmanj dva člana izpitne
komisije morajo biti delavci za notranje zadeve pristojnega upravnega organa obč ine, kjer
je sedež izpitnega centra.
96. teza
Pri konč ni oceni uspešnosti kandidata za
voznika motornega vozila na vozniškem izpitu
iz vožnje sodeluje tudi voznik inštruktor, ki je
kandidata pripravljal za voznika.
poroč evalec

97. teza
Preizkus s področ ja »ravnanje ob prometni
nezgodi« kot dela izpita za voznika motornih
vozil, se opravi pri strokovni enoti organizacije Rdeč ega križa. O opravljenem preizkusu se
izda potrdilo.
Predsednik republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varnost določ i, kateri izpit
iz prve pomoč i in kakšna zdravstvena izobrazba so pogoj, da je kandidat oprošč en ustreznega preizkusa s področ ja »ravnanja ob prometni nezgodi«.
Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne
dela kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil katerekoli kategorije
in kandidat, ki je po posebnem predpisu tega
izpita oprošč en.
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98. teza
Kandidati za voznika traktorjev, delovnih
strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem
opravljajo izpit oz. preizkus znanja predpisov
o varnosti cestnega prometa pred komisijo, ki
jo imenuje za notranje zadeve pristojni obč inski upravni organ.
99. teza
Na vozniškem izpitu oz. preizkusu znanja
predpisov o varnosti cestnega prometa se
ugotavlja, ali kandidat za voznika motornega
vozila, traktorja s traktorsko prikolico, delovnega stroja, motokultivatorja ali kolesa z motorjem pozna vsebino, ki je predpisana s programom usposabljanja in ali obvlada vožnjo
motornega vozila določ ene kategorije oz.
vožnjo traktorja s traktorsko prikolico s potrebno spretnostjo.
100. teza
Republiški sekretar za notranje zadeve izda
natanč nejše predpise o nač inu opravljanja
vozniškega izpita za voznike motornih vozil in
traktorjev, ter preizkusa znanja predpisov o
varnosti cestnega prometa in preverjanju voz. niškega znanja.
Stroške vozniškega izpita in preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in
preverjanja vozniškega znanja plač a kandidat.
Višino stroškov izpita in preizkusa določ i
izvršni svet obč ine, kjer je sedež izpitnega
centra v soglasju z republiško skupnostjo za
cene in po predhodnem mnenju izvršnih svetov skupšč ine obč in, katerih območ je zajema
izpitni center.
6. Vozniško dovoljenje
101. teza
Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja v
cestnem prometu se izda osebi, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da ima izpit za vožnjo traktorjev;
2. da je dopolnila starost 15 let;
3. da je telesno in duševno zmožna voziti
traktor;
15
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4. da ji ni z odloč bo pristojnega organa
izreč ena prepoved vožnje traktorja;
5. da ima potrdilo o uspešno opravljenem
teč aju o varnem delu s traktorjem.
Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorjev se
izda z veljavnostjo 10 let, osebam, ki so starejše kot 65 let, pa z veljavnostjo 3 let.
Predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve
predpiše program usposabljanja za varno delo
s traktorjem in nač in izdajanja potrdil iz 5.
toč ke prvega odstavka te teze.
102. teza
Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B, C ali D
kategorije, se izda vozniško dovoljenje za
vožnjo traktorjev, če pridobijo potrdilo iz 5.
toč ke prvega odstavka 101. teze tega zakona.
103. teza
Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je opravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti cestnega prometa;
2. da je dopolnila starost 18 let za vožnjo
delovnih strojev, 15 let za vožnjo motokultivatorjev oz. 14 let za vožnjo koles z motorjem;
Če komisija za preizkus utemeljeno sumi,
da oseba iz zdravstvenih razlogov ni zmožna
vožnje delovnega stroja, motokultivatorja ali
kolesa z motorjem lahko zahteva, da oseba
predloži ustrezno zdravniško sprič evalo, ki ga
izda zdravnik splošne zdravstvene organizacije, na območ ju katere ima oseba stalno ali
zač asno prebivališč e.
Veljavnost potrdila o znanju predpisov o
varnosti cestnega prometa ni omejena.
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106. teza
Lastnik oz. imetnik pravice uporabe vozila
na motorni pogon, kot tudi voznik, ki mu je
bilo vozilo zaupano v vožnjo, ne sme dovoliti,
da bi vozilo vozil kdo, ki nima veljavnega
vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije oz.
potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa.
107. teza
Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ali traktorjev podaljšuje na zahtevo voznika za notranje zadeve pristojni
obč inski upravni organ, ki vodi voznika v evidenci.
Če poteč e več kot tri leta od izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja, se podaljša njegova veljavnost oz. izda novo vozniško dovoljenje le, če voznik znova opravi vozniški izpit.
108. teza
Določ be od 194. do 199. člena zakona o
temeljih varnosti cestnega prometa se smiselno uporabljajo tudi za voznike traktorjev, delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z
motorjem.

7. Zdravstveni pregledi voznikov

104. teza
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil oziroma traktorjev ter potrdilo o znanju
predpisov o varnosti cestnega prometa izda
za notranje zadeve pristojni upravni organ
obč ine, v kateri ima upravič enec stalno prebivališč e oziroma zač asno prebivališč e več kot
6 mesecev.
Republiški sekretariat za notranje zadeve
predpiše postopek za izdajanje, zamenjavo in
podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj in
za izdajanje potrdil o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa ter obrazca vozniškega dovoljenja za vožnjo traktorja in potrdila za
vožnjo delovnih strojev, motokultivatorjev in
koles z motorjem.

109. teza
Zdravniško sprič evalo o telesni in duševni
zmožnosti kandidata za voznika motornega
vozila izda pooblašč ena zdravstvena organizacija, na območ ju katere ima kandidat za
voznika stalno ali zač asno prebivališč e, na
podlagi pregleda zdravnika specialista splošne medicine ali zdravnika specialista medicine dela.
Pred izdajo zdravniškega sprič evala lahko
zdravnik iz prejšnjega odstavka tega člena
glede na rezultate zdravniškega pregleda in
zdravstvene dokumentacije leč eč ega zdravnika, napoti kandidata za voznika motornega
vozila na pregled še k zdravniku specialistu za
oč esne bolezni, k zdravniku specialistu za
živč ne bolezni ali h kakemu drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa tudi k psihologu.
Zdravniško sprič evalo o telesni in duševni
zmožnosti kandidata za voznika traktorja izda
na podlagi pregleda zdravnik splošne medicine zdravstvene organizacije, na območ ju katere ima kandidat stalno ali zač asno prebivališč e.
Zdravniško sprič evalo velja eno leto.

105. teza
Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor,
delovni stroj, motokultivator ali kolo z motorjem mora imeti pri sebi veljavno vozniško
dovoljenje oziroma potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa in ga pokazati na zahtevo pooblašč ene uradne osebe
organa za notranje zadeve.

110. teza
Kapdidat za voznika, ki se ne strinja z zdravniškim mnenjem o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva
ponoven zdravstveni pregled pri zdravniški
komisiji druge stopnje.
Mnenje zdravniške komisije druge stopnje
je dokonč no.
poroč evalec

111. teza
Predsednik republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo izda v soglasju z
republiškim sekretarjem za notranje zadeve
natanč nejše predpise o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati zdravstvene organizacije iz 109.
teze tega zakona, o nač inu in postopku izdajanja zdravniških sprič eval za voznike motornih vozil in traktorjev, o zdravstvenih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozniki traktorjev,
pooblasti zdravstvene organizacije za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za
voznike in voznike motornih vozil ter imenuje
zdravniške komisije druge stopnje iz 110. teze
tega zakona.
112. teza
Voznik vozila na motorni pogon mora na
kontrolni zdravstveni pregled k zdravstveni
organizaciji, katero določ i z odloč bo za notranje zadeve pristojni obč inski upravni organ, ki
je voznika poslal na pregled.
Kontrolni zdravstveni pregled voznika vozil
na motorni pogon lahko zahteva vsak organ,
ki je pristojen za nadzorstvo nad cestnim prometom, javno tožilstvo, sodišč e, sodnik za
prekrške kot tudi organizacija združenega dela in druga organizacija ali organ, v kateri je
voznik zaposlen, zdravstvena organizacija, ki
opravlja zdravstvene preglede voznikov vozil
na motorni pogon, pa tudi druga zdravstvena
organizacija, ki posumi v telesno in duševno
zmožnost voznika motornega vozila, traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja oziroma
kolesa z motorjem.
Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu voznika mora biti vselej zdravnik specialist ža
bolezni, zaradi katerih je voznik poslan na
zdravstveni pregled.
113. teza
Organizacija združenega dela ter druge organizacije ali organi, ki zaposlujejo voznike,
ne smejo dovoliti, da bo vozil njihov traktor ali
delovni stroj voznik, ki ni bil na kontrolnem
zdravniškem pregledu, na katerega je bil napoten.
114. teza
Vozniki motornih vozil in traktorjev, ki so
dopolnili starost 65 let morajo na kontrolni
zdravstveni pregled vida (varianta: kontrolni
zdravstveni pregled v celoti) vsaka 3 leta.
115. teza
Stroške zdravstvenega pregleda iz 109.,
110. in 114. teze tega zakona plača kandidat
za voznika oziroma voznik.
Stroške za kontrolni zdravstveni pregled
voznikov vozil na motorni pogon, ki so vozniki
pri organu, organizaciji združenega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ali
pri posamezniku, plač a vselej organ, organizacija ali posameznik, pri katerem je voznik
zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih
pregledov drugih voznikov pa krije pristojna
zdravstvena skupnost.
Višina stroškov zdravstvenih pregledov iz
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prvega odstavka tega člena se določ a po merilih, ki veljajo v obč inski zdravstveni skupnosti na območ ju pooblašč ene zdravstvene organizacije.
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116. teza
Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno podvomi v voznikove telesne in duševne zmožnosti za vožnjo vozil na motorni
pogon, mora zdravstvena organizacija napotiti voznika na pregled k pooblaščeni zdravstveni organizaciji iz 109. teze tega zakona.
Če se pri pregledu pri zdravstveni organizaciji iz 109. teze tega zakona ugotovi, da je
voznik postal telesno ali duševno nezmožen
za vožnjo motornih vozil, traktorja, motokultivatorja, delovnega stroja in kolesa z motorjem, mora zdravstvena organizacija to sporočiti za notranje zadeve pristojnemu upravnemu organu obč ine, ki vodi voznika v evidenci,
v 8 dneh po pregledu.
Zdravnika, pooblašč eno zdravstveno organizacijo in drugo zdravstveno organizacijo,
ne veže dolžnost čuvanja poklicne skrivnosti,
če zaradu varnosti v premetu, ravnajo v skladu s prvim in drugim odstavkom te teze, čeprav voznik za to ni dal pristanka. Stroške
zdravstvenih pregledov po tem členu krije pristojna zdravstvena skupnost.

VII. VOZILA
1. Preizkus vozil
117. teza
Motorna in priklopna vozila kot tudi lahki
priklopniki, ki se serijsko ali posamič no izdelujejo ali predelujejo, preizkušajo pooblašč ene organizacije združenega dela ali druge organizacije.
O preizkušnji vozil iz prejšnjega odstavka
tega člena se izda atest. Voznik vozila, kateremu je dodan lahek priklopnik, ki ga ni potrebno registrirati, mora imeti pri sebi listino
(atest) o preizkusu in ga na zahtevo pooblaščene osebe pokazati.
Stroške preizkušnje plač a lastnik oziroma
imetnik pravice uporabe preizkušenega vozila
oziroma lahkega priklopnika.
Predsednik republiškega komiteja za industrijo v soglasju z republiškim sekretarjem za
notranje zadeve pooblasti organizacije iz prvega odstavka te teze in izda natanč nejše
predpise o preizkušanju vozil in izdajanju atestov.
118. teza
Motorno in priklopno vozilo, na katerem se
po registraciji predelajo naprave, pomembne
za varno vožnjo, mora biti ponovno atestirano. Ob taki predelavi preneha veljavnost prometnega dovoljenja. Tako vozilo se lahko ponovno registrira na podlagi izdanega atesta iz
117. teze tega zakona.
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2. Dolžnosti voznika ob pregledu vozila
119. teza
Kadar pooblašč ena uradna oseba organa
za notranje zadeve ugotavlja tehnič no brezhibnost voziia, mora voznik opraviti potrebna opravila za izvršitev takega pregleda.
Voznik mora na zahtevo pooblašč ene uradne osebe organa za notranje zadeve pokazati opremo, ki je predpisana za vozila, voznik
tovornega motornega vozila pa tudi listine o
tovoru. Opraviti mora tudi tehtanje, če je bilo
to odrejeno.
Če odkloni tehtanje vozila, se šteje, da je
vozilo preobremenjeno. Stroške tehtanja vozila, ki je preobremenjeno plač a lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila.
3. Registracija in podaljšanje
veljavnosti registracije motornih in
priklopnih vozil in evidentiranje
traktorjev
120. teza
Registracijo in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklopnih.vozil opravi za
notranje zadeve pristojni upravni organ obč ine, na območ ju katere ima lastnik oziroma
imetnik pravice uporabe motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališč e oziroma sedež.
Registracijo in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklopnih vozil lahko
opravijo tudi organizacije, ki opravljajo tehnič ne preglede, če jih obč inski organi za
notranje zadeve za to posebej pooblastijo.
Registracijska območ ja za registracijo motornih in priklopnih vozil v SR Sloveniji določ i
republiški sekretar za notranje zadeve.
121. teza
Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, skupne teže in osne obremenitve, smejo biti v prometu na cesti, če
izpolnjujejo posebne pogoje, določ ene v dovoljenju, ki ga je izdal upravljalec cest.
Motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, katerih lastna teža presega 40 ton in ki zaradi
lastne teže prekorač ujejo dovoljene osne
obremenitve, morajo biti v prometu na cesti
označ ena z rdeč imi registrskimi tablicami in
imeti dovojenje iz 1. odstavka te teze.
VARIANTA:
Drugi odstavek tega člena se črta.
122. teza
Lastnik oz. imetnik uporabe registriranega
motornega vozila mora v 15 dneh prijaviti za
notranje zadeve pristojnemu obč inskemu
upravnemu organu, ki vodi vozilo v evidenci,
vsako spremembo (tehnič ne spremembe,
spremembe lastništva, spremembe prebivališč a, odjava ipd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju.
Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano po-
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daljšanje registracije, ki je unič eno, odpisano
ali odsvojeno na drugo registracijsko območ je, mora lastnik oz. imetnik pravice uporabe
hkrati z odjavo izroč iti registrske tablice.
Registrskih in evidenč nih tablic, ki so izdane za posamezno vozilo, ni dovoljeno uporabljati na drugem vozilu.
123. teza
Traktorji in traktorski priklopniki, ki so v
cestnem prometu, morajo biti evidentirani.
Za traktorje in traktorske priklopnike se izda evidenč na tablica in prometno dovoljenje.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda
natanč nejše predpise o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov, o obrazcu prometnega dovoljenja ter o obliki in vsebini evidenč ne tablice za traktorje in traktorske priklopnike.
Določ ba 120. teze tega zakona velja smiselno za traktorje in traktorske priklopnike.
124. teza
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe
evidentiranega traktorja in traktorskega priklopnika mora v 15 dneh prijaviti za notranje
zadeve pristojnemu obč inskemu upravnemu
organu, ki vodi traktor in traktorski priklopnik
v evidenci, spremembo lastnika oziroma imetnika pravice uporabe, kakor tudi če je bil
traktor unič en, odpisan ali ukraden.
Če je traktor ali traktorski priklopnik odsvojen na drugo evidenč no območ je, če je uničen ali odpisan, mora lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe hkrati z odjavo izroč iti evi- denč no tablico.
125. teza
Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor in
traktorski priklopnik, mora imeti pri sebi veljavno prometno dovoljenje»za traktor in traktorski priklopnik in ga je dolžan pokazati na
zahtevo pooblašč ene uredne osebe organa za
notranje zadeve.
4. Tehnič ni pregledi
126. teza
Tehnič ni pregledi motornih in priklopnih
vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov
se opravljajo enkrat letno.
Tehnič ni pregledi motornih in priklopnih
vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov in prevoz potnikov za lastne potrebe, vozil
prve pomoč i in vozil, ki se uporabljajo za
uč enje vožnje v avto šolah, se opravljajo vsakih šest mesecev.
Stroške tehnič nega pregleda plač a lastnik
oz. imetnik pravice uporabe vozila.
Višino stroškov tehnič nega pregleda določ i
izvršni svet obč ine, v kateri je sedež pooblašč ene organizacije za tehnič ne preglede v
soglasju z republiškim zavodom za cene.
127. teza
Tehnič ne preglede motornih in priklopnih
vozil opravljajo organizacije združenega dela
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ali druge organizacije, ki jih pooblasti republiški sekretar za notranje zadeve.
Tehnič ne preglede traktorjev in traktorskih
priklopnikov, opravljajo organizacije združenega dela ali. druge organizacije, ki jih pooblasti za notranje zadeve pristojni obč inski
upravni organ.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda
natanč nejše predpise o pogojih za opravljanje tehnič nih pregledov motornih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov ter o nač inu opravljanja tehnič nih pregledov in vodenju evidence o opravljenih tehnič nih .pregledih.
128. teza
Opravljanje tehnič nih pregledov motornih
vozil in traktorjev nadzirata republiški sekretariat za notranje zadeve in za notranje zadeve pristojni upravni organ obč ine, v kateri ima
sedež organizacija.
Pooblastilo za opravljanje tehnič nih pregledov motornih vozil oz. traktorjev se lahko
preklič e, če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje teh pregledov ali če organizacija ne opravlja tehnič nih pregledov tako,
kot je predpisano.
Organ iz prvega odstavka te teze lahko organizaciji z odloč bo zač asno prepove opravljanje tehnič nih pregledov, če ugotovi pomanjkljivosti, ki niso take narave, da bi bilo
treba preklicati pooblastilo za opravljanje tehnič nih pregledov. V odloč bi o zač asni prepovedi se določ i rok za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti. Če organizacija v tem roku
pomanjkljivosti ne odpravi, se pooblastilo za
opravljanje tehnič nih pregledov preklič e.
129. teza
Pooblašč ena organizacija iz 127. teze tega
zakona mora opraviti tehnič ni pregled motornega vozila in priklopnega vozila oz. traktorja
in traktorskega priklopnika strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi, tako da je
vozilo, ki je spoznano kot sposobno za javni
cestni promet, v vsakem oziru brezhibno in
pravilno opremljeno.
Vili. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
130. teza
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno
vplivajo na varnost in potek prometa, opozori
organizacijo .združenega dela, ki skrbi za
vzdrževanje cest, naj pomanjkljivosti odstrani.
Organizacija iz prejšnjega odstavka te teze
je dolžna obvestiti organ za notranje zadeve o
odpravi pomanjkljivosti. Če organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, ki
vzdržuje cesto in objekte n? njej, pomanjkljivosti ne odpravi v določ enem roku, lahko
pristojni organ za notranje zadeve odredi organizaciji združenega dela, oziroma drugi
pravni osebi, ki skrbi za vzdrževanje, zač asne
poroč evalec

ukrepe, za zagotovitev varnosti v cestnem
prometu, ki jih mora le-ta takoj izpolniti.
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131. teza
Če so pomanjkljivosti iz 130. teze tega zakona več jega obsega, opozori pristojni organ
za notranje zadeve o tem tudi upravljaica ceste.
Upravljalec ceste je o storjenih ukrepih dolžan obvestiti organ za notranje zadeve.
132. teza
Pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve, ki ugotovi, da ta delo na cesti
ni izdano dovoljenje ali da je dovoljenju potekla veljavnost, da je delo nezadostno zavarovano, ali da je promet slabo organiziran, lahko na kraju samem odredi zač asne ukrepe za
zavarovanje kraja ali za ureditev prometa ali
zač asno prepove nadaljnje izvajanje del, lahko pa po potrebi tudi zač asno prepove promet na takem odseku ceste.
O ugotovitvah in zač asnih ukrepih iz prejšnjega odstavka tega člena mora pooblašč ena
uradna oseba takoj obvestiti pristojni organ
za notranje zadeve, ta pa pristojno inšpekcijsko službo.
Zač asni ukrepi ali prepovedi del oz. prepoved prometa, ki jih odredi pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve na kraju
samem, veljajo do konč ne odloč itve pristojnega organa.
133. teza
Če uprava za notranje zadeve ugotovi pomanjkljivosti, zaradi katerih je ogrožena varnost cestnega prometa, ki spadajo v pristojnost drugega organa, o tem obvesti pristojni
organ. Pristojni.organ je dolžan o svojih ukrepih obvestiti upravo za notranje zadeve.
134. teza
V strokovnih komisijah, ki obravnavajo lokacije cest in cestnih objektov ali urejajo prometni režim in v komisijah, ki opravljajo tehnič ni pregled cest, cestnih objektov in prometnega režima, sodelujejo predstavniki organov za notranje zadeve, da se pri rešitvah
zagotovi varnost cestnega prometa.
Sklicatelj strokovne komisije iz prvega odstavka te teze, mora z vabilom poslati organu
za notranje zadeve na vpogled tudi.dokumentacijo, ki se nanaša na prometno ureditev ali
prometni režim najmanj 8 dni pred najavljeno
obravnavo.
135. teza
Pristojni organ za notranje zadeve lahko
zahteva od organa, ki je izdal dovoljenje za
avtobusno postajališč e, da prestavi avtobusno postajališč e na vozišč u iavne ceste, če to
terjajo razlogi varnosti cestnega prometa. Pristojni organ je dolžan o svojih ukrepih obvestiti organ za notranje zadeve.
J
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136. teza
Pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve prepove vožnjo vozila, katerega
tovor na vozilu presega največ je dovoljene
dimenzije vozila, ali je vozilo obremenjeno
nad svojo nosilnostjo ali nad dovoljeno osno
obremenitvijo ali nad predpisano skupno težo
ali pa obremenjeno presega predpisano razmerje med bruto moč jo motorja In največ jo
dovoljeno težo vozila. Prepove se nadaljnja
vožnja tudi vozilu, ki ne izpolnjuje posebnih
pogojev, določ enih v dovoljenju za izredni
prevoz.
Za tovor, ki se zloži ali preloži z vozila, da bi
osni pritisk in teža ustrezali predpisom, odgovarja prevoznik. Voznik ne sme pustiti tovora
na cesti kot tudi ne neposredno ob cesti.
137. teza
Če pooblašč ena uradna oseba organa za
notranje zadeve ugotovi, da vleka vozil nI v
skladu s predpisi, prepove nadaljnjo vleko,
dokler pomanjkljivosti niso odpravljene.
Izjemoma lahko pooblašč ena uradna oseba
organa za notranje zadeve dovoli nadaljnjo
vleko do najbližjega kraja, kjer je mogoč e
vozilo popraviti ali odpraviti napake pri vleki.
138. teza
Pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve lahko izloč i iz prometa vozilo,
za katerim je zaradi poč asnejše vožnje nastala kolona vozil. Izloč itev takega vozila traja
toliko časa, dokler trajajo pogoji, ki so narekovali izloč itev.
139. teza
Če najde pooblašč ena uradna oseba, ki
nadzoruje promet na cesti vozilo parkirano
tako, da pomeni to neposredno nevarnost ali
oviro za promet, odredi, da se odstrani s ceste
in sicer na stroške lastnika oz. imetnika pravice uporabe vozila.
140. teza
Če je bilo vozilo na motorni pogon ali priklopno vozilo Izključ eno iz prometa zaradi
tehnič ne hibe, zaradi poškodbe pri prometni
nezgodi ali Če mu je potekla registracija ali
tehnič ni pregled, mora pooblašč ena uradna
oseba odvzeti prometno dovoljenje ali prometno dovoljenje in registrske tablice. Prometno dovoljenje in registrske tablice se odvzamejo tudi v primeru iz 119. teza tega zakona.
O odvzemu prometnega dovoljenja ali prometnega dovoljenja in registrskih tablic izda
pooblašč ena uradna oseba potrdilo.
141. teza
Prometno dovoljenje in registrske tablice,
ki so bile odvzete po 140. tezi tega zakona, se
vrnejo na podlagi potrdila o opravljenem izrednem tehnič nem pregledu, ki ga izda za
opravljanje tehnič nih pregledov pooblašč ena
organizacija, iz katerega je razvidno, daje bila
hiba ali poškodba odpravljena.
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Če potrdilo iz prejšnjega odstavka te teze ni
predloženo v treh dneh, pošlje pristojni organ
za notranje zadeve prometno dovoljenje in
registrske tablice organu, ki je vozilo registriral.
142. teza
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugotovi, da motorno vozilo, katerega imetnik pravice uporabe je organizacija združenega dela
ali druga pravna oseba, nima predpisanih naprav ali opreme ali da predpisane naprave in
oprema niso brezhibne, ni pa bilo poslano na
izredni tehnič ni pregled, opozori organizacijo
združenega dela ali drugo pravno osebo, naj
odpravi pomanjkljivost.
143. teza
Ukrepi iz 189. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa se izvedejo zoper
voznika motornega vozila na predlog javnega
tožilstva, sodišč a, organa za postopek za prekršek aH organa za notranje zadeve.
Ukrep iz prejšnjega odstavka te teza izvede
za notranje zadeve pristojni obč inski upravni
organ, ki vodi voznika v evidenci.
Preverjanje poznavanja prometnih pravil,
prometnih znakov in potrebne spretnosti pri
vožnji opravi pristojna izpitna komisija za voznike motornih vozil in sicer za tisto kategorijo,
za katero mu je bila izreč ena prepoved vožnje.
Izvedbo ostalih ukrepov Iz 198. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa organizirajo in vodijo pristojni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
144. teza
Če se pri preverjaju poznavanja prometnih
pravil, prometnih znakov in prometne spretnosti pri vožnji ugotovi, da*voznik ne pozna
prometnih pravil, prometnih znakov ali da nima potrebne spretnosti za vožnjo motornega
vozila v cestnem prometu, se mu začasno
vzame vozniško dovoljenje in se ga ponovno
napoti na preverjanje posameznih znanj po
preteku enega meseca.
145. teza
Pooblašč ena uradna oseba za notranje zadeve mora takoj na mestu zač asno vzeti dovoljenje za voznika inštruktorja oz. potrdilo za
pouč evanje kandidatov za vožnjo traktorja
vozniku inštruktorju oz. vozniku traktorja, ki
pri pouč evanju kandidatov v praktič no vožnji
po cesti ravna v nasprotju s 93. tezo tega
zakona. O.odvzemu dovoljenja za voznika inštruktorja oz. potrdila za pouč evanje vožnje
traktorja izda pooblašč ena uradna oseba potrdilo in o odvzemu obvesti avto šolo, pri
kateri je inštruktor zaposlen.
146. teza
Preiskovalni sodnik, ki vodi zoper voznika
postopek za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa, sme vozniku odvzeti vozniško
dovoljenje ali potrdilo o znanju predpisov o
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varnosti cestnega prometa za čas, dokler traja
postopek.
Vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju
predpisov o varnosti prometa se sme vozniku
vrniti še pred koncem kazenskega postopka,
če se ugotovi, da ni razlogov, da bi se obdolžencu vzelo vozniško dovoljenje. Če je bil v
postopku za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa izreč en varnostni ukrep prepovedi vožnje, se trajanje ukrepa iz prvega odstavka te teze šteje v čas trajanja varnostnega
ukrepa prepovedi vožnje.
147. teza
Če pooblašč ena uradna oseba organa za
notranje zadeve utemeljeno sumi, da je oseba, ki se vozi na motornem kolesu, pod vplivom alkohola, sme z ustreznimi sredstvi ali
aparati opraviti preizkus alkoholiziranosti.
Preizkus se mora opraviti v skladu z določ ili
zakonao temeljih varnosti cestnega prometa.
Če je s preizkusom ugotovljeno, da je oseba
pod vplivom alkohola, se izključ i iz prometa.
Stroške za ugotavljanje alkoholiziranosti plača taka oseba sama.
Pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve odvzame vozniku traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja in kolesa z
motorjem, ki je pod vplivom alkohola vozniško dovoljenje oziroma potrdilo o znanju
predpisov o varnosti cestnega prometa; inštruktorju praktič ne vožnje vozila na motorni
pogon pa inštruktorsko dovoljenje.
148. teza
Če pooblašč ena uradna oseba organa za
notranje zadeve zaloti v prometu vozilo, ki je
bilo predelano tako, da ne ustreza tehnič nim
normativom, ki jih je določ il proizvajalec in
zanj ni bil izdan atest tako vozilo izloč i iz
prometa.
149. teza
Če pooblašč ena uradna oseba organa za
notraje zadeve zaloti v cestnem prometu, da
vozi vozilo oseba za katero iz upravič enih
razlogov meni, da ni sposobna vožnje, ji mora
prepreč iti nadaljnjo vožnjo.
150. teza
Če voznik odkloni izvršitev zakonitega
ukrepa pooblašč ene uradne osebe organa za
notranje zadeve, in z vozilom ovira ali ogroža
varnost prometa, se tako vozilo odstrani na
stroške voznika.
IV. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU
(Varianta: Svet za prometno varnost)
151. teza
Republiški svet, obč inski oziroma medobčinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (varianta: za prometno varnost) skrbijo za uveljavljanje družbene samozašč ite na
področ ju preventive in vzgoje v cestnem prometu.
poroč evalec

152. teza
Republiški svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu (varianta: za prometno varnost) (v nadaljnjem besedilu: republiški svet)
opravlja zlasti tele naloge:
- prouč uje in obravnava cestno problematiko v zvezi s preventivo in vzgojo;
- podpira znanstveno in raziskovalno delo
na področ ju varnosti cestnega prometa;
- pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in
etiko udeležencev v cestnem prometu;
- sodeluje pri delu organov in organizacij,
ki še ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo v cestnem prometu;
- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa s sredstvi javnega obvešč anja;
- predlaga organom in organizacijam, ki se
ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa,ukrepe za izboljšanje varnosti;
- razvija in pospešuje organizacijo in aktivnost šolske prometne službe;
- nudi strokovno pomoč obč inskim in medobč inskim svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in usklajuje njihovo delo.
Naloge obč inskih oziroma medobč inskih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (varianta: za prometno varnost) se določijo v skladu z nalogami iz prvega odstavka te
teze.
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153. teza
Člani republiškega sveta so organi in organizacije, katerih dejavnost je pomembna za
preventivno in vzgojno delovanje v cestnem
prometu.
Člani republiškega sveta so lahko tudi strokovnjaki s področ ja cestnega prometa.
Predsednika in člane republiškega sveta
imenuje izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije.
154. teza
Republika in obč ine določ ijo v vsakoletnem
prorač unu sredstva za izvrševanje nalog svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
X. KAZENSKE DOLOČBE
Določ be tega poglavja bomo uskladili z zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa
in zakonom o prekrških.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
teza
Republiški sekretar za notranje zadeve določ i:
- organizacije združenega dela ali druge
organizacije, ki smejo izdelovati registrske tablice za motorna in priklopna vozila, evidenč ne tablice za traktorje in traktorske priklopnike ter tablice za označ evanje vozil, na katerih
se uč ijo kandidati za voznike in ceno tablic,
- organizacije združenega dela ali druge
organizacije, ki smejo tiskati obrazce dovoljenja za voznike inštruktorje in uč itelje predpisov, vozniška dovoljenja za voznike traktor21

jev, potrdila za voznike delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem in obrazce
prometnega dovoljenja za traktorje in traktorske priklopnike ter ceno teh obrazcev,
- ceno za tiskovine in obrazce, ki se uporabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti
cestnega prometa.
teza
Določ ba 30. teze se zač ne uporabljati od
1/1-1984.
Organizacija' združenega dela, ki proizvaja
oziroma tista, ki daje v promet traktorje mora
zagotoviti, da bodo vsi traktorji, ki jih bo proizvedla oziroma dala v promet po 1/1-1984,
opremljeni v skladu z določ bo 30. teze.
(Lastniki traktorjev, evidentiranih pred 1/11983, morajo opremiti traktor v skladu z določ bami 30. teze do 1/1-1986. Predsednik republiškega komiteja za promet in zveze po
predhodnem soglasju predsednika>republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano določ i organizacijo za atestiranje
varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov.
teza
Določ be 76., 5. toč ke 101. in 102. teze tega
zakona se zač nejo uporabljati od 1. aprila
1983.
Do tega roka ostanejo v veljavi določ be
zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list
SRS, št. 24/75, 23/79, 25/80, 66/80) in podzakonskih predpisov, ki urejujejo vprašanja v
zvezi s pridobitvijo vozniškega dovoljenja za
vožnjo kmetijskih traktorjev.
Voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje
B, C ali D kategorije in vozniki, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo kmetijskega
traktorja in so po zakonu o varnosti cestnega
prometa (Ur. list SRS št. 24/75, 23/79, 25/80,
66/80) imeli pravico voziti traktor, smejo od

1/4-1984 voziti traktor, če izpolnijo pogoje iz
5. toč ke 101. teze tega zakona.
teza
Določ ba 30. teze se zač ne uporabljati od
1/1-1984.
Organizacija združenega dela, ki proizvaja
oziroma tista, ki daje v promet traktorje, mora
zagotoviti, da bodo vsi traktorji, ki jih bo proizvedla oziroma dala v promet po 1/1-1984,
opremljeni v skladu z določ bo 30. teze.
Lastniki traktorjev, evidentirani pred 1/11983, morajo opremiti traktor v skladu z določ bami 30. teze do 1/1-1986. Predsednik republiškega komiteja za promet in zveze po
predhodnem soglasju predsednika republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo določ i organizacijo za atestiranje varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov.
v
teza
Določ be 76., 5. toč ke 101. in 102. teze tega
zakona se zač nejo uporabljati od 1. aprila
1983.
Do tega roka ostanejo v veljavi določ be
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list SRS, št. 24/75, 23/79, 25/80, 66/80) in
podzakonskih predpisov, ki urejujejo vprašanje v zvezi s pridobitvijo vozniškega dovoljenja za vožnjo kmetijskih traktorjev.
Kdor ima veljavno vozniško dovoljenje B, C
ali D kategorije sme voziti traktor do 1. aprila
1983.
Do i1. aprila 1983 izda pristojni obč inski
upravni organ na zahtevo upravič enca na
podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja B,
C ali D kategorije, vozniško dovoljenje za
traktor.
teza
Ta zakon zač ne veljati

...
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OSNUTEK ZAKONA
o javnih

cestah

(ESA-619)

POVZETEK OSNUTKA ZAKONA O JAVNIH
CESTAH
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. novembra 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih
cestah in ga sprejela. Hkrati so zbori obravnavali tudi
predložene teze za osnutek zakona o javpih cestah ter
naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj pripravi osnutek zakona. Pri tem naj predlagatelj upošteva
stališča, pripombe in predloge, ki so bili izraženi v razpravah delegatov v delovnih telesih Skupščine in v zborih. Pri
izdelavi osnutka je predlagatelj v polni meri upošteval
mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi nekaterih odprtih sistemskih
vprašanj, ki jih je ta svet sprejel v zvezi s pripravo predloga
za izdajo tega zakona marca 1981 (Mnenja in stališča št.
31. april 1980), kakor tudi stališča Skupščine SR Slovenije
ob obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbeno ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje. Predlagatelj je prav tako upošteval predlog stališč Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve o nadaljnjem razvoju družbeno ekonomskih odnosov na področju cestnega gospodarstva,
kot tudi prispele pripombe vseh zainteresiranih subjektov
oziroma regijskih posvetovanj v Kopru, Ljubljani, Novi
Gorici, Mariboru in Novem mestu.
Osnutek zakona o javnih cestah določa temeljna načela
za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v cestnem
gospodarstvu in tako vsebinsko izpeljuje osnove oziroma
temelje, ki so postavljeni z zakonom o združenem delu.
Največ sprememb in novosti glede na zakon iz leta 1971
prinašata poglavji o samoupravnih interesnih skupnostih
in o planiranju, financiranju in gospodarjenju s cestami.
Osnutek zakona o javnih cestah temelji na naslednjih
načelih;
1. Z vsemi cestami (magistralnimi, regionalnimi in lokalnimi) upravljajo temeljne organizacije združenega dela
za vzdrževanje in varstvo cest. Ceste so njihovo osnovno
sredstvo, dohodek za vzdrževanje cest pa pridobivajo po
načelih svobodne menjave dela. S cestami upravljajo in
gospodarijo na način in pod pogoji za katere se dogovorijo v samoupravni interesni skupnosti za ceste.
2. Vzdrževanje in varstvo cest sta posebnega družbenega pomena. V dejavnostih rekonstrukcije in gradnje
cest so zadeve posebnega družbenega pomena: določanje zemljišč in uporaba prostora za ceste rezervate, pretočnost in varnost prometa, zagotavljanje In združevanje
finančnih sredstev, določanje namena porabe in gospodarjenja s finančnimi sredstvi, usklajevanje interesov občinskih skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj cest v
manj razvitih območjih in obmejnih območjih, povezovanje z mednarodnimi prometnimi tokovi, oblikovanje cen
storitev, usklajevanje programov razvoja cest, zagotavljanje pogojev za uresničevanje nalog in ukrepov splošne
ljudske obrambe, družbene samozaščite in varstva bivalnega okolja.
3. Glede na gospodarski, družbeni in prometni pomen
ter tehnične pogoje, se javne ceste razvrščajo v magistralne, regionalne in lokalne ceste. Med lokalne ceste
sodijo tudi ulice in trgi v naseljih kot tudi ceste, ki povezujejo železniške postaje, luke, javna letališča in terminale,
če niso razvrščene kot magistralne ali kot regionalne ceste. Gozdne ceste in druge ceste, ki so osnovno sredstvo
organizacij združenega dela, niso javne ceste v smislu
tega zakona. Prav tako v smislu tega zakona niso javne
ceste dovozne poti, vaške, gozdne in poljske poti, ki so
javne poti, katere urejajo predpisi občinskih skupščin.

poroč evalec

4. Zaradi zadovoljevanja potreb in usklajevanja dala s
potrebami in interesi na področju cest se ustanovijo samoupravne interesne skupnosti za ceste, in sicer za območje vsake občine, te pa se za območje Slovenije združujejo v Skupnost za ceste Slovenije. Na območjih posebnih družbenopolitičnih skupnosti je mogoče ustanoviti le
eno samoupravno interesno skupnost.
5. Zakon predvideva ustanovitev posebnega sodišča
združenega dela, ki bo ustanovljeno skupaj z drugimi
zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s
področja prometa in bo reševalo spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov. Pri vseh skupnostih za ceste pa bodo oblikovani organi samoupravne
delavske kontrole za opravljanje nadzora nad uresničevanjem sprejetih odločitev, uporabo sredstev in delovanjem
strokovnih služb.
6. Zaradi skupnega reševanja zadev glede vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj cest, lahko dve ali več občin
sklene dogovor o skupnih temeljih planov. V tem primeru
so skupnosti za ceste z območja teh občin podpisniki tega
dogovora.
7. Zakon opredeljuje le vire sredstev za financiranje.
Dejanski odnosi pri združevanju, razporejanju po namenu
porabe, skupni kriteriji za njihovo uporabo in drugi odnosi
ter pravice in odgovornosti so urejeni s samoupravnim
sporazumom o razporejanju sredstev in namenu njihove
uporabe.
8. Glede financiranja vzdrževanja in varstva cest (enostavna reprodukcija) je izpeljano načelo, da cena uporabe
ceste mora kriti stroške rednega vzdrževanja. Cena storitve za neposredne uporabnike cest se določa na podlagi
količine porabljenega goriva in na podlagi nosilnosti oziroma prostornine motorja cestnih motornih vozil.
9. Rekonstrukcija in gradnja cest (razširjena reprodukcija) se zagotavlja z združevanjem sredstev družbene
reprodukcije in s samoprispevki občanov, kakor tudi z
določenim delom sredstev, namenjenih za vzdrževanje in
varstvo cest, če celotna sredstva namenjena za vzdrževanje in varstvo cest presegajo obseg sredstev potrebnih za
vzdrževanje in varstvo cest. Ta del sredstev se določi v
samoupravnem sporazumu o temeljih planov.
Če sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo ne
zadoščajo za uresničevanje temeljnih ciljev srednjeročnega plana, izvršitev ciljev pa je nujna za družbeno reprodukcijo, se potrebna sredstva zagotovijo z zakonom.
10. Sedanja rešitev (Zakon o amortizaciji osnovnih
sredstev TOZD in drugih uporabnikov družbenih sredstev,
Ur. I, SFRJ št. 58/76) ne predvideva obrač una amortizacije
za javne ceste. V osnutku zakona je predlagana rešitev, ki
omogoča uvedbo amortizacije za ceste, če bi bil sprejet
dogovor, da se amortizacija vpelje in bi bil ustrezno spremenjen zvezni zakon o amortizaciji.
11. Zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja regionalnih cest se s samoupravnim sporazumom o razporejanju
sredstev in namenu njihove uporabe oblikujejo sredstva
vzajemnosti.
12. Glede na enotnost cestne mreže in zaradi zagotavljanja enovitosti sistema združenega dela za vzdrževanje
vseh cest, se za območje ene ali več občin organizira
temeljna organizacija za vzdrževanje cest.
S posebnim družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Sindikati, Gospodarska zbornica, Izvršni svet Skupščine SRS
in izvršni svet občin, se določijo merila, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za vzdrževanje cest, predvsem
glede kadrovske sestave in minimuma tehnološke opremljenosti.
13. V skladu z 51. členom ustave se v poslovanju organizacij za vzdrževanje cest uresničuje posebni družbeni
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interes na področju vzdrževanja cest s soodločanjem uporabnikov cest in predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v organih organizacij za vzdrževanje cest.
14. V skladu z načelom, da je ceste potrebno projektirati in graditi tako, da se na njih lahko varno odvija promet,
za katerega so namenjene, zakon določa nekatere nujne
elemente, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju in
gradnji cest. Zakon prav tako zahteva usklajeno planiranje
in delovanje vseh organizacij združenega dela, ki posegajo v cesto, oziroma cestno telo (kanalizacija, vodovod
elektrika, PTT in podobno).
15. Zakon na novo širše opredeljuje pojem vzdrževanja
cest. Pri tem se poleg rednega in zimskega vzdrževanja
OPOMBE:

vključujejo tudi modernizacija in ojačitve, ki so doslej bile
zajete v pojmovanju investicijskega vzdrževanja.
Natanč nejše predpise o vzdrževanju cest bo na temelju
pooblastil v zakonu izdal Republiški komite za promet in
zveze.
16. _ V poglavju o varstvu cest so zajeta vsa določila, ki se
nanašajo na ukrepe, omejitve, način uporabe in skrb za
ceste in varen promet.
17 Določbe o inšpekciji cest so usklajene z zakonom o
sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu in o republiških
upravnih organih, Prav tako so kazenske določbe usklajene z Republiškim sekretariatom za pravosodje, upravo in
proračun.

I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena
za delavce, delovne ljudi in obč ane pri gospodarjenju, graditvi, rekonstrukciji, upravljanju,
vzdrževanju in varstvu javnih cest ter zagotavljanju sredstev za te namene!
Ta zakon ureja tudi temeljna nač ela za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za
ceste ter načela za njihovo organizacijo in
njihova medsebojna razmerja.
2. člen
Javna cesta je prometna površina, ki je
splošnega pomena za javni promet, in ki jo
lahko vsak prosto uporablja ob pogojih in na
nač in, določ en z zakonom.
3. člen
Javna cesta mora izpolnjevati pogoje, ki jih
določ a ta zakon. Cesta postane javna cesta,
ko jo pristojni organ razvrsti'in preda v javno
uporabo.
4. člen
Javne ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste)
so osnovna sredstva, s katerimi upravljajo in
gospodarijo delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela za vzdrževanje in varstvo
cest (v nadaljnjem besedilu: organizacije za
vzdrževanje cest).
Delavci v organizacijah za vzdrževanje in
varstvo cest izvršujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti upravljanja in gospodarjenje s cestami v dejavnostih in zadevah, ki
so posebnega družbenega pomena, tako, kot
se samoupravno dogovorijo z uporabniki cest
v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste ter v skladu s kriteriji, merili in ukrepi, ki
jih na tej podlagi samoupravno opredelijo.
Na cestah je mogoč e pridobiti pravico posebne rabe samo za splošne potrebe, kot je
pravica napeljevanja vodovoda in kanalizacije
ter električ nih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ipd.
Na cestah ni mogoč e pridobiti služnosti.
5. člen
Vzdrževanje in varstvo cest je dejavnost posebnega družbenega pomena.
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Pri rekonstrukcijah in gradnjah cest so zadeve posebnega družbenega pomena: določanje zemljišč za ceste in uporaba prostora za
cestne rezervate, pretoč nost in varnost prometa, zagotavljanje in združevanje finanč nih
sredstev, določ anje namena porabe in gospodarjenja s finanč nimi sredstvi, usklajevanje
interesov obč inskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na izgradnjo cest v manj razvitih
območ jih in obmejnih območ jih, povezovanje
z mednarodnimi prometnimi tokovi, oblikovanje cen storitev, usklajevanje planov razvoja
cest, zagotavljanje pogojev za uresnič evanje
nalog in ukrepov varstva bivalnega okolja.
6. člen
Upravljalec lahko opusti cesto oziroma njen
del, če se zgradi nova cesta, ki nadomesti
prejšnjo.
Opušč eno cesto mora upravljalec ceste
usposobiti predvsem za prometne namene.
Če se opušč ene ceste ne uporablja v prometne namene, jo mora upravljalec v roku
treh mesecev agrotehnič no obdelati in jo
izroč iti obč ini, na območ ju katere se nahaja.
Upravljalec ne more zahtevati odškodnine
za opušč eno javno cesto.
7. člen
Glede na gospodarski in družbeni pomen,
glede na območ je za katero so namenjene in
glede na pomen, ki ga imajo za promet, se
ceste razvrstijo na magistralne, regionalne in
lokalne ceste.
8. člen
Magistralne ceste so v smislu Zakona o
temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. I.
SFRJ, št. 63/80) ceste, ki povezujejo glavna
mesta ali pomembna gospodarska območ ja
SR Slovenije, in drugih republ-ik in pokrajin.
Magistralne ceste razvršč a v skladu z zveznimi predpisi pristojni zvezni organ.
Regionalne ceste so ceste, ki povezujejo
gospodarska območ ja oziroma sedeže dveh
ali več občin SR Slovenije in mejne prehode,
trajno odprte za promet, oziroma se navezujejo na omrežje cest drugih republik, regionalne so tudi ceste, ki imajo poseben pomen za
promet ter se navezujejo na magistralne ceste.
Regionalne ceste razvršč a Izvršni svet
Skupšč ine SR Slovenije. Lokalne ceste so ceporoč evalec

ste, ki povezujejo vasi, naselja in zaselke na
območ ju ene ali več obč in, in ki so pomembne za lokalni promet na tem območ ju.
Lokalne ceste so. tudi ulice in trgi v naseljih,
ceste, ki povezujejo železniške postaje, luke,
javna letališč a in terminale, če niso razvršč ene kot magistralne aii kot regionalne ceste.
, Lokalne ceste razvršč a pristojni obč inski
organ.
9. člen
Gozdne ceste so prometne površine, ki so
osnovno sredstvo gozdnih gospodarskih organizacij in je na njih promet možen le pod
pogoji in na nač in, kot to uredijo gozdne
gospodarske organizacije.
Na cestah, ki so osnovno sredstvo drugih
organizacij združenega dela, urejajo promet
le organizacije združenega dela.
Ceste iz 1. in 2. odstavka tega člena niso
javne ceste v smislu tega zakona.
10. člen
Dovozrte poti, vaške in poljske poti, gozdne
poti ter druge krajevne poti, ki niso osnovno
sredstvo nobene organizacije združenega dela, so javne poti.
Uporabo, vzdrževanje in druga vprašanja
javnih poti urejajo predpisi skupšč ine obč ine.
11. član
Po namenu je cesta: avtocesta, cesta za
promet samo z motornimi vozili, cesta določ ena za mešani promet ali za posamezne
vrste prometa.
Namen nove ali rekonstruirane ceste določ i
samoupravna interesna skupnost za ceste s
samoupravnitjn sporazumom o temeljih plana
skupnosti za ceste.
\

12. člen
Glede na gospodarski in družbeni pomen,
glede na stanje ceste in razmere v prometu ter
glede na pogoje iz 7». člena se lahko razvrstitev in namen ceste spremeni.
O spremembi razvrstitve ceste odloč a organ iz 8. člena tega zakona; o spremembi
namena ceste pa samoupravna interesna
skupnost za ceste.
Pristojni obč inski organ oceni, kdaj so podani pogoji, da se ceste iz 9. člena ali javne
poti iz 10. člena tega zakona razvrstijo v lokalno cesto.
IS.SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI
13. člen
Zaradi uveljavljanja posebnega družbenega
interesa pri gospodarjenju s cestami, zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in interesov, usklajevanja dela s potrebami in možnostmi ter urejanja medsebojnih razmerij,
pravic in odgovornosti na področ ju cest, delavci, delovni ljudje in obč ani ustanavljajo
skupnosti'za ceste.
poroč evalec

14. člen
Dejavnost skupnosti za ceste, ki se nanaša
na vzdrževanje in varstvo cest in na zadeve iz
2. odstavka 5. člena tega zakona, je posebnega družbenega, pomena.
Uporabniki in izvajalci s samoupravnim
sporazumom ustanovijo za območ je vsake
obč ine samoupravno interesno skupnost za
ceste (v nadaljnjem besedilu: obč inska skupnost za ceste), za območ je SR Slovenije pa
Samoupravno interesno skupnost za ceste
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost za
ceste Slovenije).
Kadar se uporabniki in izvajalci v skladu z
ustavo samoupravno sporazumejo, da se gle.de na obseg cestnega omrežja ustanovi za
več obč in ena samoupravna interesna skupnost za ceste, se ustanovi v takšni samoupravni interesni skupnosti enota za vsako občino.
Kadar se uporabniki in izvajalci v skladu z
ustavo samoupravno sporazumejo, da bodo
glede na obseg cestnega omrežja v eni samoupravni interesni skupnosti reševali poleg
cestne problematike tudi druge zadeve, se za
vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcije in gradnjo cest v takšni obč inski samoupravni interesni skupnosti ustanovi posebna enota za.ceste.
Neglede na določ be drugega odstavka tega
člena uporabniki in izvajalci lahko za območ je posebne družbenopolitič ne skupnosti ustanovijo eno skupnost za ceste.
Uporabniki in izvajalci v samoupravni interesni skupnosti samoupravno ugotovijo za
katere posebne programe ustanovijo enoto v
samoupravni interesni skupnosti za ceste.
1. varianta: črtata se 3. in 4. odstavek
2. varianta: črta se 4. odstavek

OPOMBE

15. člen
V obč insko skupnost za ceste se na podlagi
tega zakona s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi skupnosti za ceste združijo kot
uporabniki:
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih:
- delovni ljudje in obč ani v krajevnih skupnostih.
Kot izvajalci pa:
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki upravljajo in vzdržujejo ceste;
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki raziskujejo, projektirajo, gradijo
in rekonstruirajo ceste na podlagi samoupravnega sporazuma sklenjenega v skupnosti
za ceste za čas izvajanja dogovorjene naloge,
ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja v
zvezi z izvajanjem te naloge.
16. člen
Da se oblikuje enotno politiko vzdrževanja
in varstva ter razvoja regionalnih in lokalnih
cest v obč ini in da skupno in vsklajeno soodloč ajo v Skupnosti za ceste Slovenije, uporabniki in izvajalci v obč inski skupnosti za
ceste zlasti:
- sprejemajo samoupravne sporazume o
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temeljih plana obč inskih skupnosti za ceste;
- sprejemajo samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije in
dogovor o temeljih plana SR Slovenije, če
Skupnost za ceste Slovenije s tem dogovorom prevzema obveznosti, pravice in odgovornosti;
- sprejemajo dogovor o temeljih plana občine, če obč inska skupnost za ceste z njim
prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti;
- opredeljujejo elemente za samoupravno
sporazumevanje o temeljih planov;
- sprejemajo letne srednjeroč ne in dolgoroč ne plane obč inskih skupnosti za ceste in
skrbijo za njihovo izvajanje;
- opredeljujejo pogoje in nač in vzdrževanja regionalnih in lokalnih cest ter organizirajo nadzor in spremljajo njegovo izvajanje;
- zagotavljajo materialne pogoje za uresničevanje sprejetih planov;
- opravljajo druge naloge, določ ene z zakonom, samoupravnim sporazumom o ustanovitvi obč inske skupnosti za ceste oziroma z
njenim statutom.
17. člen
K samoupravnem sporazumu o ustanovitvi
obč inske skupnosti za ceste in njenemu statutu daje soglasje skupšč ina obč ine.
18. člen
Da se oblikuje enotna politika razvoja cest
in za uresnič evanje skupnih interesov na področ ju cest v SR Sloveniji, predvsem magi"
stralnih cest, se uporabniki in izvajalci po
obč inskih skupnostih za ceste združijo v
Skupnost za ceste Slovenije.
V Skupnosti za ceste Slovenije uporabniki
in izvajalci zlasti:
- sprejemajo samoupravni sporazum o temeljih planov Skupnosti za ceste Slovenije;
- sprejemajo dogovor o temeljih plana SR
Slovenije, če Skupnost za ceste Slovenije z
njim prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti;
- sprejemajo dolgoroč ne in srednjeroč ne
plane Skupnosti za ceste Slovenije in skrbijo
za njihovo izvajanje;
- pospešujejo usklajevanje samoupravnih
sporazumov o temeljih plana obč inskih skupnosti za ceste;
- opredeljujejo pogoje in nač in vzdrževanja magistralnih cest ter organizirajo nadzor
in spremljajo njegovo izvajanje;
- sprejemajo letne plane del na magistralnih cestah:
- opredeljujejo elemente za samoupravno
sporazumevanje o temeljih planov.
- zagotavljajo materialne pogoje za uresničevanje sprejetih planov in določ ajo namen
njihove uporabe, ter sprejemajo samoupravni
sporazum o temeljih plana skupnosti za ceste
Slovenije;
- skrbijo za usklajen razvoj magistralnih
cest v skladu s policentrič nim razvojem SR
Slovenije;
- sprejemajo enotno politiko gradenj in re-

konstrukcij mednarodnih cest in cest, ki so za
republiko posebnega pomena in so kot takšne opredeljene v skupnosti za ceste Slovenije;
- usklajujejo interese obč inskih skupnosti
za ceste, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest v manj razvitih območ jih in obmejnih
območ jih SR Slovenije;
-t obravnavajo in zavzemajo stališč a o
vprašanjih cestnega gospodarstva, ki se s
sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo
na ravni federacije;
- opravljajo druge naloge, določ ene z zakonom, samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije oziroma
z njenim statutom.
19. člen
K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije in k njenemu
statutu daje soglasje Skupšč ina SR Slovenije.
20. člen
Samoupravne sporazume o temelji.h plana
skupnosti za ceste sklenejo udeleženci v postopku, kot ga določ a statut skupnosti.
21. člen
Zaradi reševanja in usklajevanja skupnih
interesov na svojem območju se skupnosti za
ceste povezujejo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi z drugih področ ij in organizacijami, oblikujejo z njimi skupna delovna telesa in vzpostavljajo z njimi druge oblike sodelovanja.
Skupnost za ceste Slovenije se lahko povezuje tudi z interesnimi skupnostmi in organizacijami s področ ja cestnega gospodarstva
drugih republik in avtonomnih pokrajin.
22. člen «
Skupnost za ceste upravlja skupšč ina.
Skupšč ina skupnosti za ceste ima zbor
uporabnikov in zbor izvajalcev.
V zboru uporabnikov se v skladu z določ ili
statuta za obravnavo svojih posebnih interesov po potrebi posebej sestajajo delegati iz
organizacij združenega dela, delegati iz organizacij združenega dela cestnega prometa in
delegati iz krajevnih skupnosti oziroma obč in.
23. člen
V skladu s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi skupnosti za ceste in njihovimi
statuti delegirajo v skupšč ino skupnosti za
ceste delegate delavci temeljnih organizacij
združenega dela uporabnikov in izvajalcev ter
delovni ljudje in obč ani v krajevnih skupnostih.
24. člen
V vsak zbor Skupšč ine Skupnosti za ceste
Slovenije delegira delegate ustrezni zbor občinske skupnosti za ceste v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti
za ceste Slovenije.
V zbor izvajalcev Skupšč ine skupnosti za
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ceste Slovenije delegirajo svoje delegate tudi
delavci organizacije za vzdrževanje avtocest.
25. člen
V skupšč ini skupnosti za ceste lahko na
nač in, določ en s statutom skupnosti sodelujejo tudi pristojna poveljstva oboroženih sil
SFRJ.
26. člen
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za Ceste in statut določ ata zadeve, o
katerih odloč ajo delegati v skupšč ini po predhodnem izjavljanju delavcev, delovnih ljudi in
obč anov v temeljnih organizacijah in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih.
27. č len
Če odloč itev o vprašanju, od katerega je
bistveno odvisno delo skupnosti za ceste, ni
bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih
skupšč ine skupnosti za ceste, se opravi usklajevalni postopek med zboroma.
Ce v usklajevalnem postopku med zboroma
ni doseženo soglasje oziroma č e odloč itev ni
sprejeta z več ino glasov vseh članov, oziroma
z drugač no več ino, če tako določ ata samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za
ceste in njen s&atut, zač asno uredijo to vprašanje za obč insko skupnost obč inske skupšč ine z obmo&ja te skupnosti, za Skupnost za
ceste Slovenije pa Skupščina SR Slovenije.
28. člen
Za opravljanje administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, se lahko v
skupnostih ta ceste oblikujejo delovne skupnosti ali pa si skupnosti za ceste zagotovijo
opravljanje iteh del z dogovorom z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim organom
družbenopolitič ne skupnosti, tako, da se zagotovi čim bolj smotrno opravljanje teh del.
Te službe se praviloma oblikujejo kot skupne
službe več samoupravnih interesnih skupnosti.
Po sporazumu, ki ga sklenejo ustrezni
izvršni svet in pristojni upravni organ skupšč ine družbenopolitič ne skupnosti ter skupnost
za ceste, se lahko v upravnem organu opravljajo tudi strokovne, administrativne in druge
naloge skupnosti za ceste, oziroma se lahkooblikujejo skupne delovne skupnosti za
opravljanje teh nalog.
O obliki organiziranja delovne skupnosti
skupnih služb odloč i skupšč ina skupnosti za
ceste.
Na delovno skupnost skupnih služb se ne
morejo prenesti pravice, obveznosti in odgovornosti skupnosti za ceste.
29. člen
Skupščina skupnosti za ceste v skladu s
planom zaupa opravljanje investitorskih poslov za gradnjo ceste za to usposobljeni organizaciji združenega dela ali pa organizaciji, ki
bo to cesto prevzela v upravljanje. Skladno s
poroč evalec

samoupravnim sporazumom o temeljih plana
skupnosti za ceste se vse pravice, obveznosti
in odgovornosti uredijo s samoupravnim sporazumom ali pogodbo med skupnostjo za ceste in organizacijo združenega dela, ki opravlja investitorske posle.
Za rekonstrukcijo cest je investitor organizacija za vzdrževanje cest, ki s cestami kot
osnovnim sredstvom upravlja in jih vzdržuje.
Investitor za gradnjo nove ceste oziroma za
rekonstrukcijo cest ne more biti obenem tudi
izvajalec.
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30. člen
Za reševanje sporov iz družbenoekonom- *
skih odnosov in drugih samoupravnih odnosov, ki nastanejo v skupnostih za ceste ali
med skupnostmi za ceste, se skupaj z drugimi
zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi ustanovi posebno sodišč e združenega dela.
Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišč a
združenega dela zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti, ki ga sprejmejo
skupšč ine, se podrobneje uredijo pristojnosti,
sestava, sedež in organizacija sodišč a iz
prejšnjega odstavka.
31. člen
Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev,
delovnih ljudi in obč anov, združenih v skupnostih za ceste, nad uresnič evanjem sprejetih
samoupravnih odloč itev, uporabo sredstev,
delovanjem organov skupnosti in njihovih
strokovnih služb in nad izvajanjem sprejete
politike se pri skupnostih za ceste oblikujejo
organi samoupravne delavske kontrole.
S statutom se uredijo pristojnosti, sestava
in organizacija organov samoupravne delavske kontrole.
III. PLANIRANJE, FINANCIRANJE IN
GOSPODARJENJE
32. člen
Delavci v organizacijah združenega dela
uporabnikov in izvajalcev, delovni ljudje in
obč ani v krajevnih skupnostih kot uporabniki
ugotavljajo potrebe in možnosti za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in gradnjo cest in
na podlagi elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih plana skupnosti za ceste.
33. člen
Skupšč ina skupnosti za ceste določ i predlog samoupravnega sporazuma o temeljih
plana skupnosti za ceste na podlagi naslednjih elementov:
- obsega potreb za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest;
- obsega in razporeditve sredstev glede na
dela in vrsto cest;
- nač ina in pogojev združevanja sredstev
za ceste;
27
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- obsega in vrste zmogljivosti ter ukrepov
za zagotovitev ter racionalno izrabo zmogljivosti za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest;
- osnov in meril za oblikovanje cen oziroma programa storitev vzdrževanja cest;
- standardov glede obsega in kvalitete
vzdrževanja cest.
34. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana skupnosti za ceste se udeleženci v
skupnosti za ceste sporazumevajo zlasti:
- o fizič nem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje cest v srednjeroč nem obdobju, vključ ujoč kontinuiteto
gradnje v naslednjem srednjeroč nem obdobju;
- o lokaciji, roku dograditve in potrebnih
sredstvih za posamezne objekte;
- o združevanju sredstev za uresnič evanje
srednjeroč nega plana ter osnove in merila za
združevanje sredstev;
- o pogojih in nač inu uporabe in upravljanja s sredstvi;
- o prometnih in tehnič nih osnovah za
gradnjo in rekonstrukcijo cest v skladu s
predpisi;
- o nač inu nadzora nad izvajanjem samoupravnega sporazuma;
- o nač inu zagotavljanja sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest;
- o potrebnih zmogljivostih za izvajanje
predvidenega obsega vzdrževanja;
- o merilih in pogojih oblikovanja cen za
vzdrževanje in varstvo cest;
- o skupnih nalogah, ki jih prevzemajo z
dogovorom o temeljih plana družbeno politič nih skupnosti;
* .
- o merilih in pogojih oblikovanja in uporabe sredstev solidarnosti za vzdrževanje regionalnih cest:;
- o nalogah in ukrepih v zvezi z racionalizacijo vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje
cest;
- o nalogah in sredstvih za financiranje
znanstveno raziskovalnega dela na področ ju
cestnega gospodarstva;
- o nalogah in ukrepih s področ ja splošne
ljudske obrambe in družbene samozašč ite;
- o nalogah in ukrepih s področ ja rabe
prostora in varstva bivalnega okolja;
35. člen
Za skupno reševanje zadev glede vzdrževanja, varstva, rekonstrukcij in gradenj cest, ki
potekajo po območ jih več obč in, lahko dve ali
več obč inskih SIS sklene samoupravni sporazum o usklajevanju temeljev planov teh skupnosti.
Samoupravne interesne skupnosti za ceste
z območ ja dveh ali več obč in so za zadeve iz
prvega odstavka tega člena, podpisniki dogovora o skupnih temeljih planov, če takšen
dogovor sklenejo in z njim prevzemajo kake
obveznosti ali odgovornosti.
36. č len
Za določ anji dolgoroč nejših možnosti za
družbeno-ekonomski razvoj na področ ju
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vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje cest
sprejmejo skupnosti za ceste dolgoroč ni plan
najmanj za obdobje desetih let.
Dolgoroč ni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna orientacija za opredelitev in
usklajeno reševanje nalog, v srednjeroč nem
planu na področ ju vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje cest.
37. člen
Sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in
gradnjo cest se zagotavljajo:
1. s samoupravnim združevanjem sredstev,
2. s samoprispevkom obč anov,
3. z nadomestilom za uporabo cest, vsebovanim v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja,
4. z letnimi nadomestili za uporabo cest, ki
se plač ujejo za cestna motorna vozila,
5. z nadomestilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni ceni plinskih goriv, ki se
uporabljajo za pogon motornih vozil,
6. z nadomestili za uporabo cest, ki jih plačujejo tuja motorna vozila,
7. z drugimi sredstvi, določ enimi za ceste s
posebnimi predpisi.
8. z nadomestili za izredne prevoze, posebnimi nadomestili (cestnina), z nadomestili za
čezmerno uporabo ceste, nadomestili organizacij, ki poslujejo na avtocesti in podobno.
Če viri iz 1. odstavka tega člena .ne zadošč ajo za izvedbo osnovnih ciljev srednjeroč nega
plana razvoja, njihova izvršitev pa >e nujna za
družbeno reprodukcijo, se potrebna sredstva
zagotovijo z zakonom.
Samo skupšč ina samoupravne interesne
skupnosti, je pristojna, da za izvršitev planskih
naiog sklene najeti posojilo. Sreds:va, zač asno pridobljena s posojilom, se lahko uporabijo samo za namen, za katerega je bilo posojilo najeto.
38. člen
Odnose pri združevanju sredstev, njihovem
razporejanju po namenu porabe, skupne kriterije za njihovo uporabo, pravicejn obveznosti ter odgovornosti, ki pri tem nastajajo glede
na vire iz prejšnjega člena, razen iz 2., 7. in 8.
toč ke, urejajo obč inske skupnosti za ceste in
Skupnost za ceste Slovenije s samoupravnim
sporazumom o razporejanju sredstev in namenu njihove uporabe.
V tem sporazumu se najprej opredelijo
sredstva za vzdrževanje in varstvo cest.
Sredstva, ki so namensko združena, se lahko uporabijo le za namen, za katerega so
združena.
39. člen
Sredstva iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. toč ke 37.
člena tega zakona se uporabljajo za vzdrževanje in varstvo cest.
V samoupravnem sporazumu o temeljih
plana se določ i, da se določ en del sredstev iz
1. odstavka tega člena uporabi za rekonstrukcijo ali novogradnjo, če celotna sredstva iz 1.
odstavka tega člena presegajo obseg sredstev potrebnih za vzdrževanje in varstvo cest.
poroč evalec

Če sredstva iz prvega odstavka tega člena
ne zadošč ajo za vzdrževanje in varstvo cest se
v okviru skupnosti za ceste uporabniki dogovorijo, kako z združevanjem svojih sredstev
zagotovijo povrač ilo delavcem organizacij za
vzdrževanje cest.
40. člen
Sredstva iz 1. In 2. toč ke 37. člena se uporabljajo za rekonstrukcije in gradnje cest v
skladu 2 namenom, za katerega so bila sredstva oblikovana.
O pravicah, obveznostih In odgovornostih
glede združenih sredstev iz 1. toč ke 37. člena
zlasti o oblikah vrač ljivosti oziroma udeležbi
uporabnikov združenih sredstev na skupaj
ustvarjenem dohodku, o uporabi teh sredstev
in nadzorstvu nad namensko uporabo teh
sredstev odloč ajo delavci, ki sredstva združujejo.
41. člen
Sredstva Iz tretje in četrte toč ke prvega
odstavka 37. člena tega zakona in druga sredstva, za katera se tako dogovorijo v samoupravnem sporazumu iz 38. člena tega zakona,
se zbirajo na posebnem prehodnem rač unu
Službe družbenega knjigovodstva. Sredstva
iz tega rač una se tekoč e nakazujejo na rač une obč inskih skupnosti za ceste in Skupnosti
za ceste Slovenije v skladu s samoupravnim
sporazumom i2 38. člena tega zakona.

Če ni dosežen sporazum iz drugega odstavka tega člena, Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije z odlokom zač asno določ i obseg, ceno
in kakovost storitev, nadzor nad Izvajanjem
službe in obseg sredstev v breme nadomestil
za uporabo cest, ki se plač ujejo za cestna
motorna vozila.
44. člen
Nadomestila iz 3, toč ke 37. člena tega zakona ne plač ajo za količ ine bencina in plinskega
olja, ki ga kupujejo na veliko od proizvajalcev
ali iz skladišč trgovskih organizacij združenega dela na veliko:
- enote in zavodi Jugoslovanske ljudske
armade;
- gospodarske in druge organizacije združenega dela, ki to gorivo uporabljajo za pogon tirnih vozil, plovnih objektov in letal.
45. člen
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije lahko
na predlog Skupnosti za ceste Slovenije z
odlokom določ i, da se za uporabo avtoceste
oziroma druge ceste ali njenega dela ter za
uporabo določ enega objekta (most, predor)
določ i plač evanje posebnega nadomestila (v
nadaljnjem besedilu: cestnina).
Višino in nač in plač evanja cestnine določ ijo uporabniki in Izvajalci v skupšč ini skupnosti za ceste.

42. člen
Nač in plač evanja In višino nadomestila iz 4.
in 5. točke 37. Člena, razen nadomestil za
kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter
specialna vozila komunalnih organizacij, določ a Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije.
Obč inska skupšč ina določ i višino in nač in
plač evanja oziroma oprostitve plačevanja nadomestil za kmetijske traktorje in njihove priklopnike ter specialna vozila komunalnih organizacij, s katerimi opravljajo svojo dejavost
na območ ju obč ine.
Višino nadomestila za izredni prevoz in za
čezmerno uporabo ceste določ ijo upravljalci
cest enotno za SR Slovenijo,

46. člen
Cestnina se lahko uvede:
- za uporabo novozgrajene ceste ali njenega dela, če v isti smeri obstoji cesta s sodobnim cestišč em (asfalt, beton);
- za uporabo mostu, viadukta ali predora,
če je možen nadaljnji promet na obstoječ i
oziroma manj ustrezni trasi te ceste.
47. člen
Cestnine po tem zakonu ne plač ajo vozila
enot in zavodov oboroženih sil SFRJ, organov
za notranje zadeve, vozila prve pomoč i, vozila
gasilskih enot in gasilskih društev, vozila organizacije za vzdrževanje avto cest ter vozila
civilne zašč ite.

43. člen
Sredstva za financiranje službe »pomoč informacije« za opravljanje zadev iz 8. toč ke
prvega odstavka 5, člena zakona o položaju in
pooblastilih Avto-moto zveze Jugoslavije (Ur.
I. SFRJ, št. 22/78), ki jo Opravlja Avto-moto
Zveza Slovenije, zagotavljajo obč inske skupnosti za ceste v skupnosti za ceste Slovenije.
Sredstva za to službo se zagotovijo iz zbranih
sredstev letnih nadomestil za uporabo cest, ki
se plač ujejo za cestna motorna vozila (5 toč ki
37. člena).
Obseg, cena in kakovost storitev ter nač in
nadzora nad izvajanjem službe se zagotovi s
posebnim samoupravnim sporazumom, ki ga
z Avto-moto zvezo Slovenije sklene skupnost
za ceste Slovenije v imenu vseh skupnosti za
ceste.

48. člen
Organizacije za vzdrževanje ceat pridobivajo dohodek za dejavnost vzdrževanja in varstva cest po nač elih svobodne menjave dela.
O tem se sklene samoupravni sporazum o
vzdrževanju cest po nač elih svobodne menjave dela, ki obsega zlasti:
- udeležence svobodne menjave dela;
- predmet svobodne menjave dela;
- določ be glede izvajanja pravilnika o vzdrževanju cest;
- normative in standarde vzdrževanja in
varstva cest v skladu z veljavnimi predpisi;
- osnove in merila za vrednotenje del oziroma storitev kot samoupravno dogovorjeno
povrač ilo za opravljeni program storitev oziroma dejavnosti ali kot ceno posamič ne storitve;
- nač ine in pogoje zagotavljanja sredstev
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za izvajanje del vzdrževanja in varstva cest;
- okvire notranje organiziranosti organizacij za vzdrževanje cest;
- nač ine in pogoje oblikovanja sredstev
razširjene reprodukcije organizacij za vzdrževanje cest;
- medsebojne obveznosti in odgovornosti
za primer poslovanja z izgubo in prevzemanje
rizika;
- nač in vsklajevanja v skupnih zadevah in
nač in reševanja sporov;
- druga vprašanja skupnega pomena.
49. člen
Na podlagi sklenjenega samoupravnega
sporazuma o temeljih plana skupnosti za ceste in samoupravnega sporazuma o vzdrževanju cest po nač elih svobodne menjave dela,
skleneta organizacija za vzdrževanje cest in
ustrezna skupnost za ceste letni samoupravni
sporazum o povrač ilu za izvajanje dejavnosti
vzdrževanja in varstva cest.
50. člen
Organizacije za vzdrževanje cest obrač unavajo amortizacijo cest in pripadajoč ih objektov iz sredstev za ceste v skladu s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju cest po nač elih svobodne menjave dela in v skladu z zakonom o amortizaciji.
Osnova za obrač un amortizacije je vrednost
ceste s pripadajoč imi objekti.
Kriterije za določ anje vrednosti ceste s pripadajoč imi objekti sprejme Skupnost za ceste
Slovenije.
Vrednost ceste določ i organizacija za vzdrževanje cest.
V samoupravnih sporazumih o temeljih plana skupnosti za ceste se določi, kateri del
amortizacije se združuje in za katere namene
se uporabljajo tako združena sredstva.
51. člen
Stroški vzdrževanja in varstva cest so materialni stroški organizacij za vzdrževanje cest.
52. člen
S samoupravnim sporazumom o razporejanju sredstev in namenu njihove uporabe iz 38.
člene tega zakona, se zaradi izenač evanja pogojev vzdrževanja regipnalnih cest, zlasti na
manj razvitih in obmejnih območ jih, oblikujejo sredstva vzajemnosti.
53. člen
Za vzdrževanje cest iz 8. člena se organizira
za območ je ene aii več obč in organizacija za
vzdrževanje cest, ki se združuje v višje oblike
organizacij združenega dela s področ ja dejavnosti vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj
cest.
Za upravljanje in vzdrževanje avtocest v SR
Sloveniji se organizira organizacija za vzdrževanje avtocest.
Temeljna organizacija združenega dela za
vzdrževanje cest mora izpolnjevati zlasti pogoje o kadrovski sestavi, minimumu tehnolo-
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ške opremljenosti in drugih pogojih, ki zagotavljajo uspešno opravljanje vzdrževanja cest.
Z družbenim dogovorom se natanč neje razčlenijo merila za uporabo v zakonu o združenem delu in y tem zakonu določ enih pogojev
za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij.
54. člen
V poslovanju organizacij za vzdrževanje
cest se posebni družbeni interes na področ ju
dejavnosti vzdrževanja cest uresnič uje s
soodloč anjem delegatov uporabnikov cest,
predstavnikov družbenopolitič nih skupnosti
in družbenopolitič nih organizacij v organih
organizacij za vzdrževanje cest. Le-ti soodločajo o uresnič evanju skupnih ciljev, o temeljnih pogojih poslovanja, o cenah, o namenu
uporabe sredstev, o razvojnih programih, o
ugovorih za gradnjo v varovalnem pasu, ter o
imenovanju in razreševanju poslovodnih organov organizacije za vzdrževanje cest.
IV. GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA
CEST
55. člen
Cesto sestavljajo:
- cestno telo, ki ga tvorijo spodnji in zgornji ustroj;
- gradbeni objekti v trasi ceste, kot so:
mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, propusti,
predori in galerije, podporni in oporni zidovi,
podhodi in nadhodi za pešce;
- naprave za odvodnjavanje;
- zemljiški pas ob, pod in nad cestnim telesom največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice napisa, roba useka in
cestnih objektov (cestni svet);
- zrač ni prostor, najmanj do višine 7 m nad
nivefeto vozišč a;
- prometne površine izvžn vozišč a, kot so:
ploč niki, kolesarske steze, pešpoti, naslonjeni
ali loč eni od glavnega vozišč a, vendar v cestišč u, odstavni.pasovi, poč ivališč a, parkirišč a,
avtobusna postajališč a, prostori in objekti za
tehtanje in kontrolo prometa, in helikopterska
pristajaNšč a;
- stalne naprave proti snežnim lavinam in
zametom, naprave za zašč ito pred zemeljskimi plazovi;
- zasaditev ob cestah in cestnem svetu;
- priključ ki, dovozne in odvozne ceste k
javni cesti v širini cestnega sveta.
Za sestavni del ceste se šteje tudi naslednja
cestna oprema in cestni objekti:
- telekomunikacije, električ ne in druge naprave, vgrajene v cestišč e, ventilacijske in
varnostne naprave v predorih;
- prometni znaki, horizontalnaJn vertikalna signalizacija, signalne in svetlobne naprave, ograje, naprave za daljinsko obvešč anje,
optič no ugotavljanje in opozarjanje na slabo
vidljivost, naprave za opozorila na jakost boč nega vetra, parkirne ure in podobno:
- naprave za prepreč evanje ali ublažitev
hrupa in prepreč evanje slepilnih uč inkov;
- naprave za evidentiranje prometa;
- razsvetljevanje cest;
poroč evalec

- cestninske postaje;
- objekti namenjeni za vzdrževanje ceste.
56. člen
Ceste je potrebno projektirati in graditi tako, da se na njih lahko varno opravlja promet,
za katerega so namenjene.
Pri projektiranju in graditvi cest je potrebno
uporabljati elemente, določ ene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
kakor tudi jugoslovanske standarde in druge
tehnič ne predpise in normative, ki se nanašajo na ceste.
č e so razen pogojev iz prejšnjega odstavka
podani še drugi interesi, kot so obramba dežele, uporaba zemljišč , zašč ita okolja, zašč ita
vode in narave in podobno, jih je treba upoštevati.
57. člen
Za gradnjo in rekonstrukcijo cest veljajo
ustrezne določ be predpisov o graditvi objektov, če s tem zakonom ni drugač e določ eno.
58. člen
Zaradi zavarovanja planirane graditve ali
rekonstrukcije cest, se lahko določ ijo zemljišč a kot cestni rezervat. Cestni rezervat določ i
na predlog pristojne skupnosti za ceste pristojna obč inska skupšč ina v skladu s svojimi
planskimi akti.
Pri prometu z zemljišč i, ki so določ ena kot
cestni rezervat, ima prednostno pravico nakupa investitor gradnje oziroma rekonstrukcije
ceste.
Na zemljišč u, ki je določ eno za cestni rezervat, ni dovoljeno graditi. Izjemoma se lahko
dovoli posamezna gradnja, če se da ugotoviti,
da 'ne bo oteževala ali onemogoč ala predvidene gradnje oziroma rekonstrukcije ceste.
59. člen
Elementi za projektiranje ceste se določ ijo
tako, da ustrezajo namenu ceste, vrsti in konfiguraciji terena, po katerem naj cesta poteka,
rač unski hitrosti, gostoti, vrsti prometa ter
obremenitvi za določ feno vozno dobo, po tehnič nih predpisih za projektiranje ceste.
Za cesto, ki se gradi ali rekonstruira, mora
biti tehnič na ureditev določ ena z investicijsko
in tehnič no dokumentacijo.
Potek trase ceste se mora čimbolj prilagoditi naravnemu okolju.
Trasa in elementi za izdelavo projektov za
graditev ceste se določijo z investicijskim
programom, ki ga sprejme skupnost za ceste.
60. člen
V tehnič ni dokumentaciji za graditev ceste
je potrebno predvideti tudi prostore izven cestišč a za graditev bencinskih črpalk, parkirišč, avtobusnih postajališč in objektov za
vzdrževanje cest ter določ iti navezavo na obstoječ e ceste.
61. člen
Če se z graditvijo pest predvideva tudi graditev novih komunalnih in drugih objektov,
poroč evalec

mora projekt obsegati .vsa dela, ki jih je potrebno izvesti na površini ter nad cesto in pod
njo.
Stroške projektiranja in graditve objektov iz
prejšnjega odstavka trpi organizacija združenega dela, ki z njimi upravlja.

OPOMBE:

62. člen
Širina vozišča regionalne in lokalne ceste
zn-aša najmanj 6 mm za dvosmerni promet
oziroma najmanj 3,5 za enosmerni promet.
Izjemoma se cesta iz prejšnjega odstavka z
dovoljenjem za javne ceste pristojnega republiškega oziroma obč inskega upravnega organa lahko zgradi z vozišč em širine najmanj 5
m za dvosmerni promet oziroma najmanj 3 m
za enosmerni promet, če zaradi terenskih ali
drugih krajevnih razmer ne bi bilo gospodarno graditi širšega vozišč a, ali če zaradi predvidene manjše gostote in vrste prometa to ni
potrebno in če se istoč asno na taki cesti uvede ustrezen prometni režim in drugi prometni
pogoji.
63. člen
Cesta, ki je namenjena za enosmerni promet, mora imeti na ustreznih vidnih razdaljah,
urejene prostore za prehitevanje vozil ter mora biti opremljena s predpisanimi prometnimi
znaki in obvestili o pogojih prometa na cesti.
64. člen
Nad vozišč em ceste mora biti prost prostor
v višini 4,5 m rač unano od najvišje toč ke vozišč a (prosti profil).
Če bi višina 4,5 m pri graditvi objektov na
cesti povzroč ala nesorazmerno veiike stroške, se sme prosti profil z investicijskim programom znižati do višine 4,2 m.
V primeru iz drugega odstavka tega člena
mora biti zmanjšanje prostega profila na objektu primerno označ eno.
65. člen
Pri gradnjah in rekonstrukcijah cest je treba
predvideti koridorje s prostim profilom v višini
7 m za izredne prevoze. V primerih, ko bi bili
izredni prevozi zaradi omenjene proste višine
povsem obnemogoč eni, je treba v ta namen
predvideti posebne ureditve.
Določ ba prejšnjega odstavka ne velja za
gradnjo in rekonstrukcijo lokalnih cest, razen
če taka cesta ni predvidena oziroma določ ena
za izredne prevoze.

*

66. člen
Avtobusna postajališč a za vstopanje in izstopanje potnikov na cesti zunaj naselja ter
na delu magistralne ceste v naselju morajo
biti izven vozišč a.
Gradnjo avtobusnih postajališč izven vozišč a planirajo uporabniki in izvajalci v skupnosti za ceste.
Za gradnjo avtobusnih postajališč izven vozišč a, ki niso v pianu skupnosti za ceste, mora
investitor imeti soglasje skupnosti za ceste.
Stroške zgraditve takega avtobusnega postajališč a trpi naroč nik gradenj.
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67. člen
Republiški komite za promet in zveze izda
tehnič ne predpise o minimalnih pogojih za
projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih
postajališč .

vzdrževati ali kriti stroškov obratovanja naprav zaradi vodotoka, naprav, ki so namenjene plovbi, kakor tudi obrežnih zavarovanj in
zavarovanja za struge vodotoka na območ ju
cestnega objekta, čeprav je stroške gradnje
kril investitor objekta.

68. člen
Dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališč a izjemoma na samem vozišč u ceste izda za promet pristojni upravni organ v soglasju z organizacijo za vzdrževanje cest po presoji okolišč in glede varnosti prometa. Če ugotovi, da je tako postajališč e postalo nevarno
za cestni promet, lahko svoje dovoljenje preklič e.

74. člen
V lokacijski in mvesticijsko-tehnič ni dokumentaciji za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo
ceste je treba predvideti tudi gradnjo oziroma
rekonstrukcijo potrebnih dovoznih priključ kov in pristopov na sosednja zemljišč a.

z 69. člen
Ob cesti, na kateri je predviden zelo velik
oziroma velik motorni promet v smislu pravilnika o tehnič nih normativih in temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in
njihovi elementi zunaj naselja s stališč a varnosti prometa (Ur. I. SFRJ št. 11/80), morajo
biti urejena mesta zunaj vozišč a za parkiranje
in izloč anje motornih vozil ter zagotavljanje
mesta za zgraditev pomožnih objektov, kot so
bencinske črpalke, avtoservisi, moteli, avtobusne postaje in postajališč a ter podobno.
70. člen
Če je treba obstoječ o cesto prestaviti zaradi
gradnje kakšnega objekta, kot je cesta, železniška proga, energetski in rudarski objekti in
podobno, mora biti prestavljeni del ceste
zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste, oziroma drugim predpisom za ceste, ne
glede na dejansko stanje, v katerem je bila
cesta pred prestavitvijo.
Stroške za prestavitev ceste iz prejšnjega
odstavka tega člena trpi investitor objekta,
zaradi katerega je treba cesto prestaviti.
71. člen
Križišč a cest v istem nivoju ter priključ ki na
ceste morajo biti pregledni in morajo biti
opremljeni s prometnimi znaki. Število križišč
v nivoju in število priključ kov mora biti kar
najbolj omenjeno na ta nač in, da je več cest
usmerjenih v skupno križišč e oziroma priključek. Križanje ceste z zelo velikim motornim
prometom z drugo cesto je treba urediti v
različ nih nivojih.
72. člen
Križanje cest in železniških prog mora biti.
omejeno na najnujnejšo mero in sicer s tem,
da se dvoje ali več cest usmeri na določ eno
skupno križanje.
Križanje ceste in železniške proge je urejeno v zakonu o ureditvi določ enih vprašanj s
področ ja varnosti železniškega prometa.
73. člen
Investitor cestnega objekta, ki preč ka vodotok, nosi stroške gradnje in vzdrževanja objekta, če ni drugač e dogovorjeno,
Upravljalec cestnega- objekta ni dolžan
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75. člen
Na cestnih odsekih, kjer se pojavlja plazovit
teren ali je nevarnost snežnih plazov, žametov, moč nih sunkov vetra, hudourniških voda,
padajoč ega kamenja itd., je potrebno cesto
zavarovati s stalnimi varovalnimi objekti (zašč itne galerije, zidovi, drenaže, varovalni
gozd itd.) ali z zač asnimi napravami (palisade,
snegolovi, zašč itne mreže in ograje itd.) in po
potrebi cesto opremiti z ustrezno prometno
signalizacijo.
76. člen
Investitor ob zahtevku za lokacijsko dovoljenje za cesto ni dolžan predložiti dokazila,
da je upravič en razpolagati z zemljišč em, mora pa ga predložiti pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
77. člen
Investitor mora nameravano gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste 30 dni pred prič etkom del objaviti v dnevnem tisku ali na drug
primeren nač in, da lahko upravljalci oziroma
investitorji naprav v cestnem telesu uskladijo
svoja dela in naprave z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Investitor ceste mora dati upravljalcu oziroma investitorju naprave v cestnem telesu na
razpolago nač rte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Določ be tega člena veljajo smiselno tudi za
upravljalce oziroma investitorja naprav v cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje naprave v cestnem telesu.
78. člen
Cesta, njen del, ali objekt na cesti se smejo
izroč iti prometu samo na podlagi odloč be o
uporabnem dovoljenju. To odloč bo izda
upravni organ, ki je imenoval komisijo za tehnič ni pregled na njen predlog.
Organizacija za vzdrževanje cest mora na
primeren nač in objaviti, da je cesta oziroma
objekt izroč en prometu.
V. VZDRŽEVANJE JAVNIH CEST
79. člen
Ceste vzdržujejo za to opremljene in usposobljene temeljne organizacije združenega
dela za vzdrževanje cest (v nadaljnjem besedilu: organizacija za vzdrževanje ceste).
poroč evalec

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je na
njih mogoč promet, za katerega so namenjene, ter natak nač in in ob pogojih, ki jih določ a
ta zakon, predpisi izdani na njegovi podlagi
ter predpisi o varnosti cestnega prometa.
80. člen
Vzdrževanje ceste obsega?
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo
cest, ki se izvaja z rednimi, obč asnimi in izrednimi pregledi:
- vzdrževanje cestnega telesa, objektov in
cestnega zemljišč a ter opreme, naprav na cesti in zagotavljanje prevoznosti cest v letnem
in zimskem času;
- odprava zmrzlinskih poškodb;
- obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje oz. obnova elementov cest;
- ojač itev vozišč a zaradi poveč anih prometnih obremenitev;
- korektura posameznih krivin;
- izdelava in obnova naprav za odvodnjavanje voda na posameznih delih cest;
- zavarovanje poboč ij usekov in nasipov;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov zidov in drugih objektov ter
nadomestitev provizorič nih zidov s stalnimi
zidovi;
- obnavljanje naprav in napeljav zgrajenih
za potrebe cest ter nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije in opreme;
- zamenjava makadamskega vozišča s so^
dobnimi vozišč i y okviru cestnega sveta na
podlagi ustrezne tehič ne dokumentacije;
- odprava poškodb in odstranjevanje ovir
nastalih zaradi elementarnih dogodkov oziroma po uporabnikih cest;
- vzdrževanje stavb in zgradb namenjenih
za vzdrževanje cest;
- izdelava novih naprav za odvodnjavanje
voda na posameznih delih cest.
Organizacija za vzdrževanje cest mora najmanj 8 dni pred zač etkom izvajanja vzdrževalnih del navedenih v 4., 5., 8., 10. in 13. alineje
prejšnjega odstavka, ta dela prijaviti pri pristojnem inšpekcijskem organu za ceste.
81. člen
Natanč nejše predpise o vzdrževanju in varstvu cest izda repubiški upravni organ pristojen za promet.
82. člen
Temeljna organizacija za rekonstrukcijo in
gradnjo cest v okviru delovne organizacije, v
sestavi katere je tudi temeljna organizacija za
vzdrževanje cest, ima pri oddaji rekonstrukcijskih del prednostno pravico pod enakimi
pogoji ponudbe.
83. člen
Vzdrževalna dela na cesti je treba izvajati
tako, da se zaradi tega praviloma na zapre
promet na cesti.
Mesta, na katerih se izvajajo vzdrževalna
dela, morajo biti označ ena s prometnimi znaki ter primerno zavarovana.

84. člen
Če je cesta ali objekt na njej v takem stanju,
da ni mogoč promet, ali je mogoč promet
samo za posamezne vrste vozil, ali če bi promet posameznih vrst vozil škodoval cesti ali
objektom na njej ter drugim javnim interesom, če se rekonstrukcija in vzdrževalna dela
na cesti ne dajo izvesti, ne da bi se ustavil
promet, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost prometa, sme
za promet pristojni upravni organ na predlog
organizacije za vzdrževanje cest, prepovedati
promet v celoti ali za posamezne vrste vozil in
sicer na vsej cesti ali samo na njenih posameznih odsekih.
Republiški komite za promet in zveze lahko
prepove promet na magistralnih cestah, občinski upravni organ pristojen za promet pa
na regionalnih oziroma lokalnih cestah ter na
prometnih površinah izven vozišč a magistralnih cest v naseljih.
Splošna prepoved prometa na cesti sme biti
samo zač asna, prepoved prometa za posamezne vrste vozil pa je lahko zač asna ali
trajna.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto.
Prepoved prometa, prenehanje omejitve
oziroma prepovedi prometa mora organizacija za vzdrževanje cest pravoč asno objaviti v
sredstvih javnega obvešč anja in označ iti na
cesti z ustreznimi prometnimi znaki.

OPOMBE:
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85. člen
Če je zaradi nujnih vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del potrebno zač asno zasesti
zemljišč a ob cesti ali je potrebna v tak namen
začasna uporaba na obcestnem zemljišč u,
odloč i o tem na predlog organizacije za vzdrževanje cest pristojen obč inski upravni organ,
v skladu s predpisi o razlastitvi, če se predlagatelj z lastnikom zemljišč a ne sporazume
drugač e.
86. člen
Če je zaradi snega, poledice, elementarnih
nezgod ali drugih razlogov promet na cesti
onemogoč en, ali je varnost prometa ogrožena in ceste ni mogoč e v kratkem času usposobiti za varen promet, ali je njena usposobitev po veljavnem prioritetnem redu časovno
odmaknjena ali sploh ni predvidena, mora
organizacija za vzdrževanje cest cesto zač asno zapreti in obvestiti javnost. O tem ukrepu
mora takoj obvestiti za ceste pristojni upravni
organ in pristojni upravni organ za notranje
zadeve.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
cesto čim hitreje usposobiti za javni promet.
V primeru iz prvega odstavka tega člena je
dolžna organizacija za vzdrževanje cest na
zahtevo določ enega uporabnika takšno cesto
usposobiti in vzdrževati v ustreznem stanju,
če ta uporabnik povrne vse stroške za usposobitev in vzdrževanje in to nima za posledico
poslabšanja vzdrževanja ostalih cest.

/
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87. člen
Če je na cesti prekinjen promet zaradi naravne ali druge hude nesreč e ali zaradi drugih
izrednih okolišč in, lahko odredi izvršni svet
pristojne obč inske skupšč ine obvezno osebno delo, uporabo delovnih sredstev in materiala. Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna zagotoviti strokovno vodstvo Izvajanja teh
del.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti
po cestah z modernim vozišč em samo, če
imajo gosenice obložene s primernimi oblogami.
Ne glede na prejšnji odstavek smejo voziti
motorna vojaška' vozila z gosenicami po cestah z moderpim vozišč em, čeprav na gosenicah nimajo oblog, vendar pa mora pristojni
vojaški organ povrniti škodo, ki se s tem povzroč i.

68. člen
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
zagotoviti ustrezno nadzorstvo nad stanjem
in dogajanjem na cestah in v varovalnem pasu
ob njih tako, da lahko pravoč asno ukrepa.
89. člen
Organizacije za vzdrževanje cest so dolžne
pravoč asno in stalno obvešč ati javnost o stanju in prehodnosti javnih cest in o izrednih
dogodkih na njih.
Določ ba prejšnjega odstavka ne velja za
lokalne ceste, če je promet na njih zelo majhen.

95. člen
Največ ja dovoljena osna obremenitev motornih vozil sme biti 10 ton na enojni osi, 16
ton na dvojni osi in 24 ton na trojni osi;
največ ja skupna teža vozila in tovora sme biti
40 ton; motorna vozila morajo imeti dimenzije, ki so dovoljene za posamezne vrste in
kategorije.
V izrednih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.) lahko za promet pristojni upravni
organ na predlog organizacije za vzdrževanje
cest za določ en čas zniža dovoljeno osno
obremenitev, hitrost vozil, ali odredi zaporo
ceste.
Organizacija za vzdrževanje cest pravoč asno objavi spremembe iz prejšnjega odstavka
v sredstvih javnega obvešč anja.

90. č len
Organizacije za vzdrževanje cest morajo
voditi evidenco o tehnič nih in drugih podatkih o cestah.
Vsebino evidenc in nač in njihovega vodenja predpiše Republiški komite za promet in
zveze.
91. člen
Ceste morajo biti opremljene s prometnimi
znaki v skladu s predpisi.
Prometne znake postavlja, zamenjuje, dopolnjuje, odstranjuje, ter vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest.
Če ni več potrebno, da bi bil na kakšnem
mestu prometni znak, ali če zaradi spremenjenih razmer na cesti pomen prometnega
znaka ne ustreza več novim razmeram, je
dolžna organizacija za vzdrževanje cest tak
znak odstraniti ali ga nadomestiti z ustreznim
drugim znakom.
92. člen
Na mejnih prehodih je organizacija za vzdrževanje cest dolžna vzdrževati cesto enako
kot pred prehodom, vse ostale prometne površine pa po posebnem sporazumu z upravIjalci teh površin.
VI. VARSTVO CEST
93. člen
Varstvo cest obsega ukrepe, omejitve, način uporabe in skrb za ceste in varen promet,
kot jih določ a ta zakon in drugi predpisi.
94. č len
Motorna vozila, ki vozijo po cestah ter njihovi priklopniki, morajo imeti kolesa oziroma
naležne ploskve, ki ne poškodujejo vozišč a.
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96. čien
Kontrolo osne obremenitve in drugih izrednosti prevozov na cestah opravljajo organizacije za vzdrževanje cest v sodelovanju z
organi za notranje zadeve.
V primerih ugotovljene kršitve predpisov
organ za notranje zadeve kršitelja izključ i iz
prometa ter prijavi kršitelja sodniku za prekrške; organizacija za vzdrževanje cest pa zahteva povrač ilo škode.
Kadar se škoda ne ugotavlja, znaša odškodnina trikraten znesek nadomestila za izredni
prevoz.
97. člen
Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, težo, širino, dolžino ali višino, velja za
izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri
katerem je vozilo samo ali,skupaj s tovorom v
mejah s predpisom dovoljenih mer, tež ali
obremenitev, vendar pa prekorač uje kateregakoli od teh elementov, ki je na cesti ali
njenem odseku omejen s prometnimi znaki.
Izredni prevoz po cesti se lahko opravi le,
če je tovor nedeljiv in ga ni mogoč e prepeljati
po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi
in če izpolnjuje posebne pogoje za varen in
čimmanj oviran cestni promet.
98. člen
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s
katerim se določ ijo nač in in pogoji prevoza
ter višina odškodnine za izredno uporabo
cest.
Dovoljenje za izredni prevoz izda organizacija za vzdrževanje cest, na območ ju katere se
tak prevoz prič ne.
poroč evalec

99. člen
Natanč nejše predpise o izvajanju izrednih
prevozov in čezmerno uporabo ceste izda republiški upravni organ pristojen za promet v
soglasju z republiškim upravnim organom
pristojnim za notranje zadeve.
100. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela
na cestah opravlja organizacija za vzdrževanje cest za stroške naroč nika.
Izjemoma lahko opravlja ta dela tudi druga
za to usposobljena organizacija združenega
dela, če pridobi dovoljenje organizacije za
vzdrževanje cest.
V dovoljenju določ i organizacija za vzdrževanje cest pogoje za opravljanje del iz prejšnjega odstavka.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, v kolikor so s poškodbami naprav
neposredno ogroženi varen promet oziroma
življenje in zdravje obč anov. V tem primeru
mora upravljalec teh naprav takoj obvestiti
organizacijo za vzdrževanje cest ter odstraniti
neposredno nevarnost.
101. člen
Organizacije združenega dela in druge
pravne in civilne osebe, katerih vozila čezmerno poškodujejo cesto, sodelujejo pri
vzdrževanju te ceste sorazmerno z uporabo in
poškodovanjem na nač in in v obsegu, ki ga
sporazumno določ ijo v ustrezni skupnosti za
ceste.
Če se organizacije združenega dela in druge pravne in civilne osebe ne sporazumejo z
ustrezno skupnostjo za ceste o višini nadomestila za čezmerno poškodovanje ceste, odloč a o nastalem sporu posebno sodišč e združenega dela.
102. člen
Cesta se mora uporabljati tako, da pri tem
, ne pride do onesnaženja. Povzroč itelj onesnaženja ^mora brez odlašanja poskrbeti za
oč išč enje ceste.
Čišč enje ceste je treba opraviti tako, da s
tem ni oviran ali ogrožen promet in da se ne
poškoduje cesta.
Če povzroč itelj onesnaženja ne poskrbi za
oč išč enje ceste neposredno po onesnažitvi,
stori to na njegove stroške organizacija za
vzdrževanje cest.
103. člen
Če se vozilo na cesti pokvari ali pade iz
vozila tovor, mora voznik vozilo oziroma tovor
nemudoma odstraniti z vozišč a.
Če vozila oziroma tovora voznik nemudoma
ne odstrani, stori to organizacija za vzdrževanje cest na stroške lastnika oziroma upravljalca vozila.
104. člen
Da se prepreč ijo škodljivi vplivi okolice na
cesto in cestni promet in obratno, je ob cestah varovalni pas. V varovalnem pasu se ne
poroč evalec

smejo graditi stanovanjske hiše in druge stavbe ter naprave.
Varovalni pas je širok za industrijske, rudarske in druge gospodarske objekte in naprave
pri magistralnih cestah 100 m, pri regionalnih
cestah 60 m in pri lokalnih cestah 30 m; za
stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne
stavbe je varovalni pas širok pri magistralnih
cestah 60 m, pri regionalnih cestah 20 m in pri
lokalnih cestah 10 m; za ograje, razen za tiste,
ki so postavljene na vrhu podpornega ali
opornega zidu, je varovalni pas širok pri magistralnih cestah 10 m, pri regionalnih in lokalnih cestah pa 3 m.
Širina varovalnega pasu se računa od zunanjega roba cestnega sveta.
V naseljenih krajih in v hribovitih predelih
se sme v upravič enih primerih glede na krajevne razmere dovoliti gradnjo objektov in
naprav tudi v varovalnem pasu, če to ni v
nasprotju s koristmi ceste in prometa. Pri taki
izjemi je treba upoštevati najmanjši odmik od
zunanjega roba cestnega sveta, ki bi ga zahtevala morebitna razširitev ceste.
105. člen
Nadzemske telefonske, telegrafske in druge
kabelske linije, nizkonapetostni električ ni oziroma napajalni vodi se smejo postavljati v taki
oddaljenosti od zunanjega roba cestnega
sveta, da ne ogrožao ceste in prometa na njej.
Kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge
podobne naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu, če za to
izdajo soglasje pristojne organizacije za vzdrževanje cest,
106. člen
Soglasja za gradnjo v varovalnem pasu ceste izdaja pristojna organizacija za vzdrževanje cest.
O ugovoru odloč a delavski svet organizacije za vzdrževanje cest, ob udeležbi delegatov
uporabnikov cest, predstavnikov družbeno
politič nih skupnosti in družbeno politič nih organizacij.
107. člen
Določ be 104. in 105. člena tega zakona ne
veljajo za naseljene kraje, za katere obstajajo
potrjeni urbanistič ni nač rti ali odloki, ki jih
nadomestujejo.
108. člen
V bližini ceste ali objekta na cesti niso dovoljena dela, s katerimi bi se lahko oviral
oziroma ogrožal promet, poškodovala ali
spravila v nevarnost cesta ali objekt na njej in
poveč ali stroški za vzdrževanje ceste ali objekta
109. člen
V bližini križišč a dveh cest v nivoju ali ceste
z železniško progo v nivoju in na notranjih
straneh cestnih krivin, ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli
drugega, kar bi oviralo preglednost ceste ali
železniške proge (pregledni trikotnik). Lastni-
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ki oziroma uporabniki takih zemljišč so dolžni, na zahtevo organizacije za vzdrževanje
cest, navedene ovire odstraniti.
110. člen
Ob cestah zunaj naselij ni dovoljeno postavljati reklamnih tabel in napisov.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko organizacija za vzdrževanje cest izda dovoljenje za
postavitev znaka, ki opozarja na kulturni spomenik ali zgodovinsko ali naravno znamenitost, ali ki obvešč a o napravah in objektih, ki
so v neposredni zvezi s prometom in turizmom (neprometni znaki).
Neprometni znaki morajo biti postavljeni
tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa, da
ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega okolja.
Republiški upravni organ pristojen za promet izda natanč nejše predpise o postavljanju
napisov in opozorilnih znakov na javnih cestah in varovalnem pasu.
111. člen
Napise in opozorilne znake postavlja in
vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest; naroč nik napisa oziroma opozorilnega znaka
mora povrniti organizaciji za vzdrževanje cest
vse stroške, ki so s tem zvezani. .
112. člen
Dovozni priključ ki in pristopi morajo biti
urejeni tako, da se na cesto ne nanaša blato in
drug material ter da se ne poškoduje cesta in
cestni objekti in z njimi ne ovira ali ogroža
promet.
Dovozni priključ ki in pristopi morajo biti
navezani praviloma na stranske poti s skupnim priključ kom na cesto.
Pri gradnji in rekonstrukciji cest, stavb in
naprav ob cestah je treba dovozne priključ ke
in pristope predvideti v projektu teh gradenj.
113. člen
Dovozni priključ ki in pristopi na ceste se
smejo graditi ali rekonstruirati samo z dovoljenjem, ki ga da pristojna organizacija za
vzdrževanje cest in v skladu s tehnič nimi in
drugimi pogoji, ki se predpišejo z dpvoljenjem.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za vsako bistveno poveč anje prometa
na dovoznem priključ ku oziroma pristopu in
za uporabo dovoznega priključ ka oziroma
pristopa za drugač en promet kot doslej.
Dovozne priključ ke na območ ju ceste gradi
ali rekonstruira organizacija za vzdrževanje
cest na stroške naroč nika.
Za promet pristojni upravni organ lahko
prepove uporabo obstoječ ega dovoznega
priključ ka ali pristopa, če je drugje zagotovljena možnost pristopa na cesto, ali odredi, da
se več dovoznih priključ kov ali drugih pristopov na cesto usmeri na skupen priključ ek, če
je to potrebno zaradi varstva ceste, cestnih
objektov ali varnosti prometa.
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114. člen
Da se zavaruje cesta, lahko razglasi za gozdarstvo pristojni obč inski upravni organ na
predlog organizacije za vzdrževanje cest posamezne vozne pasove v bližini ceste ali ob
cesti za varovalne gozdove v skladu s predpisi
o gozdovih.
Organi oziroma organizacije, ki pogozdujejo goljave in urejajo hudournike ter deroč e
reke ob cesti, so dolžni sodelovati z organizacijo za vzdrževanje ceste in prilagoditi vrsto in
obseg takih del potrebi, da se zavaruje cesta.
Pristojna skupnost za ceste prispeva k stroškom za pogozditev goljav in za ureditev hudournikov in deroč ih rek glede na pomen, ki
ga imajo taka dela za varstvo ceste in glede na
obseg takih del ob cesti.
115. člen
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za
gradnjo žič nic, elektrovodov, PTT vodov, cevovodov in ostalih vodov nad cestami ali ob
njih mora investitor predložiti soglasje organizacije za vzdrževanje ceste. Cesta, ki jo križa žič nica, mora biti zavarovana z ustrezno
lovilno napravo. Stroške postavitve take naprave trpi upravljalec žič nice.
116. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za rudarska
dela mora investitor priložiti soglasje organizacije za vzdrževanje cest.
Rudarska dela je možno opravljati na taki
oddaljenosti od ceste, da ni vpliva na varnost
prometa, stabilnost cestnega telesa in VzdržeZahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje
vodnih del izven varovalnega pasu, katerih
posledica bi bila lahko sprememba vodostaja
oziroma višine podzemskih Voda, ki bi lahko
vplivala na stabilnost cestnega telesa oziroma
na stroške vzdrževanja ali na promet na cesti,
mora investitor priložiti soglasje organizacije
za vzdrževanje cest; taka dela se lahko opravljajo le na nač in, ki ga določ i organizacija za
vzdrževanje cest.
118. člen
Prepovedano je zač asno ali trajno zasesti
cesto, izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso
v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo oziroma izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ob
cesti, kar bi utegnilo poškodovati cesto ali
objekte na cesti ali pa ovirati ali ogrožati promet na njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega
člena se podrobneje opredelijo v pravilniku o
vzdrževanju in varstvu cest.
VII. INŠPEKCIJA CEST
119. člen
Magistralne in regionalne ceste nadzoruje
Republiški prometni inšpektorat.
Lokalne ceste nadzoruje obč inski prometni
inšpektorat.
poroč evalec

120. člen
Organi za inšpekcijo cest nadzorujejo zlasti:
- stanje cest, njihovo vzdrževanje po tehnič nih in drugih predpisih ter izpolnjevanje
tehnič nih in drugih pogojev, s katerimi se
zagotovi sposobnost
ceste za varen in neoviran promet,1
- izvrševanje določ b tega zakona o pogojih
za promet na cestah in o ukrepih za varstvo
ceste,
- uporabo tehnič nih predpisov, normativov in standardov pri izvajanju del in uporabi
materiala pri rekonstrukciji ali gradnji cest.
121. člen
Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor
za ceste upravič en:
1. pregledovati dela na vzdrževanju, rekonstrukciji in gradnji cest in njihovih objektov,
2. pregledovati tehnič no dokumentacijo v
zvezi z vzdrževanjem, rekonstrukcijo in gradnjo cest,
3
- .^staviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s
tehnič nimi normativi in standardi pri izvajanju
del in uporabi materiala pri vzdrževanju, rekonstrukciji in gradnji cest, v nasprotju z'določ bami o pogojih za promet na cestah ali v
nasprotju z določ bami o ukrepih za varstvo
cest.
4
- odrediti, da se morajo odpraviti pomanjkljivosti na cestah in v območ ju preglednega trikotnika, ki ogrožajo varnost prometa
na njih,
5. odrediti, da se morajo ustaviti dela v
neposredni bližini ceste, ki lahko spravijo v
nevarnost cesto ali promet na njej,
6. odrediti, da se odstranijo brez dovoljenja
postavljeni neprometni znaki aii postavljeni
tako, da ovirajo ali ogrožajo promet,
7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in
če je treba, zač asno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo prizadeti cesti škodo
ali spraviti v nevarost promet,
8. odrediti zač asno prepoved prometa na
novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnič no
pregledana in izroč ena prometu,
9. ukreniti in storiti drugo, kar je upravič en
po posebnih predpisih.
Če je cesta v takem stanju, da na njej ni
mogoč varen promet, odredi inšpektor ža ceste takojšnje zavarovanje, po potrebi pa zač asno prepove tudi promet na ogroženem odseku.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil,
mora inšpektor nemudoma obvestiti pristojni
organ za inšpekcijo cest in upravljalca ceste.
122. člen
Zoper odloč bo obč inskega inšpektorja za
ceste je dovoljena pritožba na Republiški prometni inšpektorat, zoper odloč bo republiškega inšpektorja za ceste pa na Republiški komite za promet in zveze, in sicer v roku 8 dni
od njene vroč itve.
poroč evalec

123. člen
Organ za inšpekcije cest, ki je zoper njegovo odloč bo vložena pritožba, lahko na obrazloženo zahtevo pritožnika odloži izvršitev
odloč be, če bi mu izvršitev povzroč ila škodo,
ki bi se težko dala popraviti.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
124. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija za
Vzdrževanje cest:
1. če ne vzdržuje ceste na tak nač in, da je
na njih mogoč prpmet, za katerega so namenjene ter ob pogojih, kot jih določ a ta zakon,
predpisi izdani na njegovi podlagli ter predpisi o varnosti cestnega prometa (drugi odstavek 79. člena):
2. če v primerih iz prvega in drugega odstavka 86. člena ceste zač asno ne zapre in o
tem ne obvesti javnosti, za ceste pristojni
upravni organ in pristojni organ za notranje
zadeve ali če cesto čim hitreje ne usposobi za
javni promet;
3. če ne zagotovi ustreznega nadzorstva
nad stanjem in dogajanjem na cestah in v
varovaJnem pasu, ob njih ter pravoč asno ne
ukrepa (88. člen);
4. če izda dovoljenje iz 98., 100., 110 in 113
člena v nasprotju s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
Z denarno kaznijo do 20.000 se kaznuje tudi
odgovorna osebna organizacija za vzdrževanje cest, ki stori kakšen gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
125. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacije
združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če brez soglasja organizacije za vzdrževanje cest gradi v varovalnem pasu stanovanjske hiše, druge stavbe in naprave, ki se v tem
pasu brez soglasja ne smejo postaviti (104.
člen).
2. če postavi nadzemske telefonske, telegrafske in druge kabelske linije ter druge vode tako, da ogrožajo cesto in promet na njej
ali če postavi kanalizacijo, vodovode, toplovode in druge podobne naprave vvarovalnem
pasu brez soglasja pristojne organizacije za
vzdrževanje cest (105. člen).
3. če zgradi ali rekonstruira dovozni priključek ali pristop na cesto brez dovoljenja ali v
nasprotju s pogoji tega dovoljenja, ali če uporablja brez dovoljenja dovozni priključ ek oziroma pristop, na katerem je bistveno poveč an
ali spremenjen promet (1. in 2. odstavek 113.
člena).
Z denarno kaznijo do 20.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, če stori kakšen gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
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126. člen.
Z denarno kaznijo do 50.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija za vzdrževanje cest:
1. če na cestnih odsekih, kjer se pojavlja
plazovit teren ali je nevarnost snežnih plazov,
žametov, moč nih sunkov vetra, hudourniških
voda, padajoč ega kamenja, ne postavi zač asnih varovalnih naprav ali objektov ali cestno
ne opremi z ustrezno prometno signalizacijo
(75. člen).
2. če najmanj osem dni pred prič etkom
izvajanja vzdrževalnih del ne prijavi dela iz 4.,
5., 8., 10., in 13. alineje 80. člena pri pristojnem inšpekcijskem organu za ceste.
3. če ne zagotovi strokovnega vodstva
izvajanja del, kadar Izvršni svet pristojne občinske skupšč ine odredi obvezno osebno de. lo (87. člen).
4. če stalno in pravoč asno ne obvešč a
javnosti o stanju in prehodnosti cest in o
izrednih dogodkih na njih (prvi odstavek 89.
člena).
5. če ne vodi enotne evidence za vso SR
Slovenijo o tehnič nih in drugih podatkih o
cestah (90. člen).
6. če ne odstrani prometni znak ali ga ne
nadomesti z ustreznim drugim znakom (tretji
odstavek 91. člena).
7. č® ne opravlja v sodelovanju z organi za
notranje zadeve kontrole osne obremenitve in
drugih izrednosti prevozov na cestah (96.
člen).
9. če ne poskrbi za oč išč enje ceste v primeru, da tega ne stori povzroč itelj onesnaženja (tretji odstavek 102. člena).
10. Če ne odstrani z vozišč a vozila oziroma
tovora v primeru, da tega ne stori voznik (drugi odstavek 103. člena).
Z denarno kaznijo do 5.000 se kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje
cest, ki stori kakšen prekršek iz prejšnjega
odstavka.
127. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1. če odredi ali dovoli, da njeno vozilo vozi
po javni cesti ali njenem delu, na katerem je
pristojni organ prepovedal promet, ali vozi po
določ enem delu ceste z vozilom, s katerim je
pristojni organ prepovedal voziti (84. člen).
2. če odredi ali dovoli, da vozi njeno vozilo
ali priklopnik s kolesi, ki lahko poškodujejo
vozišč e (prvi odstavek 94. člena).
3. če brez posebnega dovoljenja opravi
izredni prevoz ali ne opravi izrednega prevoza
na takšen nač in in pod takšnimi pogoji, kot je
to določ eno v dovoljenju za izredni prevoz
(prvi odstavek 98. člena).
4. če prekopava, podkopava ali opravlja
druga dela na cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja oziroma če ne obvesti organizacijo za vzdrževanje cest, kadar
opravlja dela brez dovoljenaj (prvi odstavek
100. člena).
5. če izvaja v bližini ceste ali objektov kakšna dela ali kaj drugega, kar lahko ovira ali

ogroža promet oziroma poškoduje ali spravi v
nevarnost cesto ali objekt na njej .(108. člen).
6. če opravlja rudarska dela v kakšni oddaljenosti od ceste, da to vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in vzdrževanje cest (drugi odstavek 116. člena).
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori kakšen prekršek iz prejšnjega odstavka.
128. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 din se kaznuje
za prekršek oseba, ki samostojno opravlja
obrtno dejavnost:
1. če vozi po javni cesti ali njenem delu, na
• katerem je pristojni organ prepovedal promet,
ali vozi po določ enem delu ceste z vozilom, s
katerim je pristojni organ prepovedal voziti
(84. člen).
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali
priklopnikom s kolesi, ki lahko poškodujejo
vozišč e (prvi odstavek 94. člena).
3. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali ne opravi izrednega prevoza na
takšen nač in in pod takšnimi pogoji, kot je to
določ eno v dovoljenju za izredni prevoz (prvi
odstavek 98. člena).
129. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija za vzdrževanje cest,
druga organizacija združenega dela, ki opravlja investitorske posle ali je upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če
nameravano gradnjo ali rekonstrukcijo ceste
ne objavi na primeren nač in 30 dni pred pričetkom del ali če ne da upravljalcu oziroma
investitorju naprave v cestnem telesu na razpolago potrebnih nač rtov in podatkov (prvi in
drugi odstavek 77..č lena).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000 din tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje
cest, druge organizacije združneega dela, ki
opravlja investitorske posle ali je upravljalec
oziroma investitor naprav v cestnem telesu.
130. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1. če brez odlašanja ne poskrbi za oč išč enje
ceste oziroma opravi čišč enje tako, da s tem
ovira ali ogroža promet ali poškoduje cesto
(prvi in drugi odstavek 102. člena).
2. če ob cesti zunaj naselja postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za
vzdrževanje cest ali v nasprotju s pogoji iz
tega dovoljenja (drugi odstavek 110. člena).
3. če uredi dovozni priključ ek ali pristop na
cesti tako, da se na cesto nanaša blato ali
drug material (prvi odstavek 112. člena).
4. če zač asno ali trajno zasede cesto, izvaja
na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z
vzdrževanjem ali rekonstrukcijo ceste, ali če
stori oziroma opusti takšna dela, ki bi utegnila
poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa
poroč evalec

ovirati ali ogrožati promet na njej (118. člen).
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, če stori kakšen prekršek iz prejšnjega odstavka.
131. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje
za prekršek posameznik:
1. če vozi po javni cesti ali njenem delu, na
katerem je pristojni organ prepovedal promet,
ali vozi po določ enem delu ceste z vozilom, s
katerim je pristojni organ prepovedal voziti
(84. člen).
2. če vozi po cdsti z motornim vozilom ali
priklopnikom s kolesi, ki lahko poškodujejo
vozišče (94. člen).
3. če brez posebnega dovoljenja opravi
izredni prevoz ali ne opravi izrednega prevoza
na takšen nač in in pod takšnimi pogoji, kot je
to določ eno v dovoljenju za izredni prevoz
(98. člen).
4. če prekopava, podkopava ali opravlja
druga dela na cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja oziroma če ne obvesti organizacijo za vzdrževanje cest, kadar
opravlja dela brez dovoljenja.(100. člen).
132. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje
za prekršek posameznik:
1. če brez odlašanja ne poskrbi za oč išč enje
ceste oziroma opravi čišč enje tako, da s tem
ovira ali ogroža promet ali poškoduje cesto
(prvi in drugi odstavek 102. člena).
2. če ob cesti zunaj naselja postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za
vzdrževanje cest ali v nasprotju s pogoji iz
tega dovoljenja (drugi odstavek 110. člena).
3. če uredi dovozni priključ ek ali pristop na
cesto tako, da se na cesto nanaša blato ali
drug material (prvi odstavek 112. člena).
4. če zač asno ali trajno zasede cesto, izvaja
na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z
vzdrževanjem ali rekonstrukcijo ceste, ali če
stori oziroma opusti takšna dela, ki bi utegnila
poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa
ovirati ali ogrožati promet na njej (118. člen).
5. če ne plač a cestnine za uporabo ceste ali
njenega dela oziroma objekta (45. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
Obč inske skupnosti za ceste se ustanovijo v
6 mesecih, Skupnost za ceste Slovenije pa v
devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
134. člen
Priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti za ceste opravijo iniciativni odbori.
Iniciativni odbor za ustanovitev obč inske
skupnosti za ceste imenuje izvršni svet skupšč ine obč ine, za Skupnost za ceste Slovenije
poroč evalec

pa Skupšč ina obstoječ e Republiške skupnosti za ceste.

OPOMBE:

135. č len
Sredstva, pravice in obveznosti Skupnosti
za ceste Slovenije se uredijo s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi Skupnosti za ceste
Slovenije.
136. člen
Skupnost ža ceste Slovenije v roku 3 mesecev po ustanovitvi ugotovi pravice in obveznosti, ki zadevajo regionalne ceste s stanjem
na dan (31. 12. 1982) in izdela predlog za
prenos teh pravic in obveznosti na obč inske
skupnosti za ceste.
137. člen
Skupnosti za ceste sprejmejo do (31. 12.
1982) samoupravni sporazum o razporeditvi
sredstev za ceste in namenu njihove uporabe
ter o prenosu pravic in obveznosti, ki izhajajo
iz regionalnih cest na obč inske skupnosti za
ceste. Do takrat se uporabljajo sredstva in
izvajajo obveznosti za ceste po dosedanjih
predpisih.
V istem roku sprejme skupšč ina vsake
skupnosti za ceste tudi ugotovitveni sklep o
preč išč enem besedilu ustreznih delov samoupravnega sporazuma o temeljih plana
skupnosti za ceste, veljavnih do poteka srednjeroč nega obdobja 1981-1985
138. člen
Skupnosti za ceste sprejmejo samoupravni
sporazum o vzdrževanju cest po nač elih svobodne menjave dela do (31. 12. 1982), letne
samoupravne sporazume o povrač ilu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja cest pa v mesecu
decembru za naslednje leto.
139. člen
Do uveljavitve tega zakona organizacije za
vzdrževanje cest vzdržujejo javne ceste na
nač in in pod pogoji, veljavnimi do uveljavitve
tega zakona.
^
i
140. člen
Družbeni dogovor o pogojih za organiziranje temeljnih organizacij združenega delala
vzdrževanje cest sprejmejo udeleženci tega
dogovora v roku treh mesecev po sprejemu
tega zakona.
Temeljne organizacije združenega dela za
vzdrževanje cest v smislu družbenega dogovora po 1. odstavku tega člena ustanovijo
delavci v roku 6 mesecev po sprejemu tega
družbenega dogovora.
141. člen
Republiški upravni organ pristojen za promet izda v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona pravilnike, ki jih določ a ta zakon.
142. člen
Obč inske skupšč ine uredijo razporeditev
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cest v smislu 8. člena v roku enega leta od
uveljavitve tega zakona.
143. člen
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon, preneha

veljati zakon o javnih cestah (Ur. I. SRS št.
51/71).
144. člen
Ta za)<on 2ač ne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

Skupščina SR Slovenije je na sejah 24. novembra 1980
obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih cestah in ga
sprejela. Hkrati so zbori obravnavali tudi predložene teze za
osnutek zakona o javnih cestah ter naložili Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, naj pripravi osnutek zakona. Pri tem
naj predlagatelj upošteva stališča, pripombe in predloge, ki so
bili izraženi v razpravah delegatov v delovnih telesih Skupščine in v zborih. Pri izdelavi osnutka je predlagatelj v potni
meri upošteval mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve ob obravnavi nekaterih odprtih sistemskih vprašanj, ki jih je ta svet sprejel v zvezi s pripravo
predloga za izdajo tega zakona marca 1981 (Mnenja in stališča št. 31. april 1980), kakor tudi stališča Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Predlagatelj je prav tako upošteval predlog stališč Zveznega družbenega sveta za vprašanja
družbene ureditve o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na področju cestnega gospodarstva, kot tudi
prispele pripombe vseh zainteresiranih subjektov oziroma
regijskih posvetovanj v Kopru, Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru in Novem mestu.
Ustavna podlaga za izdajo zakona o javnih cestah je podana
v določbah 51., 66., 70. in 6. točki prvega odstavka 321. člena
Ustave SR Slovenije. Samoupravne interesne skupnosti se
ustanavljajo na področju prometa in zvez ter drugih dejavnosti materialne proizvodnje, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni podlaga za usklajevanje dela in potreb in ža vrednotenje delovnih uspehov, trajno opravljanje teh dejavnosti pa je
nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov. Z
zakonom oziroma z odlokom skupščine družbenopolitične
skupnosti, ki temelji na zakonu, se lahko določi obvezna
ustanovitev samoupravne interesne skupnosti, kadar se določene dejavnosti oziroma zadeve interesne skupnosti, kadar so
določene dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega
pomena. Področje javnih cest se ureja z zakonom na podlagi
6. točke prvega odstavka 321. člena Ustave SRS.
Javne ceste urejata dva zakona: temeljni zakon o javnih
cestah (Ur. I. SFRJ št. 27/65, 7/67, 10/70), kise uporablja kot
republiški zakon ter republiški zakon o javnih cestah iz leta
Veljavni zakon o javnih cestah ureja samoupravno organiziranje cestnega gospodarstva, kjer je vzdrževanje in gospodarjenje cest posebnega družbenega pomena. Samoupravna interesna skupnost je oblikovana na ravni republike.
Republiška skupnost za ceste upravlja in gospodari z magistralnimi in regionalnimi cestami, lokalne in nekategorizirane
ceste pa urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi. Obstoječi zakon določ a tudi vire in nač in financiranja javnih
cest, gradnjo in rekonstrukcijo cest, vzdrževanje, uporabo in
varstvo javnih cest, kakor tudi določbe o inšpekciji
Glede na nova izhodišča in ustavne rešitve na področju
samoupravnih interesnih skupnosti za ceste, ki morajo dosledno upoštevati nove družbenoekonomske odnose, opredeljene z zakonom o združenem delu ter čvrstejšo samoupravno
organiziranost in zagotoviti uveljavitev posebnega družbenega interesa na področju javnih cest, je potrebno z novim
zakonom to izhodišče in ustavne rešitve konkretizirati.
Novi zakon o javnih cestah določa temeljna načela za uveljavljanje družbenoeokonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in tako vsebinsko izpeljuje osnove oziroma temelje, ki
so postavljeni z zakonom o združenem delu. Ta načela so
upoštevana tudi pri ustanavljanju samoupravnih interesnih
skupnosti ter pri nač inih zagotavljanja sredstev za vzdrževanje, . rekonstrukcijo in gradnjo cest. V skladu s sistemom
družbenega planiranja zakon opredeljuje način in nosilce
planiranja. Zakon vsebuje tudi nove rešitve, ki jih zahteva
razvoj tehnologije na področju gradnje in vzdrževanja cest in
ki so se tudi v dosedanji praksi izkazale kot ustrezne.
Osnutek zakona je razdeljen na devet poglavij, pri čemer
največ sprememb in novosti glede na zakon iz leta 1971
prinašata poglavji o samoupravnih interesnih skupnostih in
poglavlje o planiranju, financiranju in gospodarjenju s cestami.
I. Temeljne in splošne določbe opredeljujejo javno cesto
kot prometno površino, ki je splošnega pomena za javni
promet in ki jo lahko vsak prosto uporablja ob pogojih in na
poroč evalec

način, ki so določeni z zakonom. Izhajajoč iz določb zakona o
združenem delu so javne ceste osnovna sredstva temeljnih
organizacij združenega dela za vzdrževanje in varstvo cest.
Delavci temeljnih organizacij združenega dela za vzdrževanje
cest imajo pravico in dolžnost, da s cestami upravljajo in
gospodarijo v skladu z naravo in namenom ceste in na način
pod pogoji, za katere se bodo dogovorili z uporabniki cest v
skupnostih za ceste.
Zakon opredeljuje vzdrževanje in varstvo cest kot dejavnost
posebnega družbenega pomena, to je dejavnost, v kateri
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje
dela in potreb in za vrednotenje delovnih uspehov, trajno
opravljanje te dejavnosti pa je nujno za zadovoljevanje potreb
vsega prebivalstva SR Slovenije. V dejavnostih rekonstrukcije
in gradnje cest so zadeve posebnega družbenega pomena:
določanje zemljišč in uporaba prostora za cestne rezervate,
pretočnost in varnost 'prometa, zagotavljanje in združevanje
finančnih sredstev, določanje namena porabe in gospodarjenja s finančnimi sredstvi, usklajevanje interesov občinskih
skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj cest v manj
razvitih območjih in obmejnih območjih, povezovanje z mednarodnimi prometnimi tokovi, oblikovanje cen storitev, usklajevanje programov razvoja cest, zagotavljanje pogojev za
uresničevanje nalog in ukrepov splošne ljudske obrambe,
družbene samozaščite in varstva bivalnega okolja.
Glede na gospodarski, družbeni in prometni pomen ter
tehnične pogoje, se javne ceste razvrščajo v magistralne,
regionalne in lokalne ceste. Med lokalne ceste sodijo tudi
ulice in trgi v naseljih, ceste, ki povezujejo železniške postaje,
luke, javna letališča in terminale, če niso razvrščene kot
magistralne ali kot regionalne ceste. Gozdne ceste in druge
ceste, ki so osnovno sredstvo organizacij združenega deta,
niso javne ceste v smislu tega zakona. Dovozne poti, vaške,
gozdne in poljske poti so javne poti, katere urejajo predpisi
občinskih skupščin.
II. Zaradi zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in usklajevanja dela s potrebami in interesi na področju cest se
ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti za ceste. Dejavnost skupnosti za ceste je posebnega družbenega pomena, kadar opravlja zadeve, ki se nanašajo na vzdrževanje in
varstvo ceste ter na tiste zadeve iz gradnje in rekonstrukcije
cest, ki so posebnega družbenega pomena in so opredeljene
v 5. členu zakona. Skupnost za ceste se bo ustanovila za
območjevsake občine, kjer se bodo združevali kot uporabniki
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in
v delovnih skupnostih ter delovni ljudje in občani v krajevnih
skupnostih, kot izvajalci pa delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela, ki upravljajo in vzdržujejo ceste. V skladu z
načeli svobodne menjave dela se kot izvajalci vključ ujejo v
občinsko skupnost za ceste tudi delavci v tistih organizacijah
združenega dela, ki raziskujejo, projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste na podlagi samoupravnega sporazuma, sklenjenega v skupnosti za ceste in za čas izvajanja dogovorjene
naloge.
Zakon predvideva možnost ustanovitve ene skupnosti za
ceste za območje posebne družbeno-politič ne skupnosti.
Člani občinskih skupnosti za ceste se združujejo v Skupnost
za ceste Slovenije, kjer se oblikuje enotna politika razvoja
cest ter se uresnič ujejo skupni interesi na področju cest.
Po ustavnih določ ilih je možno ustanovitev območne samoupravne interesne skupnosti tudi za dve ali več občin, v
katerih delujejo občinske samoupravne interesne skupnosti
za ceste. Zalo zakon tega vprašanja posebej ne ureja.
Predlagatelj osnutka zakona se v skladu s sprejetimi opredelitvami ob obravnavi predloga za izdajo zakona zavzema za
rešitev, po kateri bi se za območje vsake občine ustanovila
ločeno samoupravna interesna skupnost za ceste.
Ne glede na takšno načelno opredelitev pa so izjemoma,
zaradi izraženih zahtev na nekaterih regijskih posvetih ob
obravnavi osnutka zakona, predložene tudi dve variantni rešitvi. Po eni od teh rešitev bi se ob določenih pogojih za
območje ene ali več občin lahko ustanovila ena samoupravna
interesna skupnost, vendar bi se v taki SIS morale ustanoviti
enote za vsako občino Po drugi rešitvi, kolikor bi se v določeni občini samoupravno sporazumeli, da bodo v eni SIS
reševali poleg cestne problematike tudi druge zadeve, bi za
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vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in gradnje cest v taki
obč inski SIS morali imeti posebno enoto za ceste.
Člani v skupnostih za ceste uresnič ujejo svoje naloge in
usklajujejo tiste interese, ki so določeni z zakonom o skupnih
osnovah svobodne menjave del. V občinski skupnosti za
ceste bodo člani sprejemali samoupravni sporazum o temeljih
plana občinske skupnosti za ceste, samoupravni sporazum o
temeljih plana skupnosti za ceste in dogovor o temeljih plana
SR Slovenije, če skupnost za ceste Slovenije z njim prevzema
obveznosti, pravice in odgovornosti. Nadalje bodo člani sprejemali dogovor o temeljih plana občine, če občinska skupnost
za ceste z njim prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti,
letne, srednjeročne in dolgoročne plane občinskih skupnosti
in skrbeli za njihovo izvajanje; opredelili bodo pogoje in način
vzdrževanja regionalnih in lokalnih cest, ter organizirali nadzor in spremljali njihovo izvajanje, zagotavljali materialne
pogoje za uresnič evanje sprejetih planov ter opravljali druge
naloge, določene z zakonom, samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi občinske skupnosti za ceste oziroma z njenim
statutom.
V Skupnosti za ceste Slovenije bodo uporabniki in izvajalci
sprejemali samoupravni sporazum o temeljih planov Skupnosti za ceste Slovenije in dogovor o temeljih plana SR Slovenije, če Skupnost za ceste Slovenije z njim prevzema pravice,
obveznosti in odgovornosti, dolgoročne in srednjeročne
plahe Skupnosti za ceste in skrbeli za njihovo izvajanje. Člani
bodo pospeševali usklajevanje samoupravnih sporazumov o
temeljih plana občinskih skupnosti za ceste, opredeljevali
pogoje in način vzdrževanja magistralnih cest ter organizirali
nadzor in spremljali njegovo izvajanje, sprtejemali letne plane
del na magistralnih cestah ter skrbeli za usklajen razvoj magistralnih cest v skladu s policentričnim razvojem SR Slovenije.
Uporabniki in izvajalci bodo zagotavljali materialne pogoje za
uresničevanje sprejetih planov, določali namen njihove uporabe ter sprejemali samoupravni sporazum o temeljih plana
skupnosti za ceste Slovenije, sprejemali enotno politiko gradenj in rekonstrukcij mednarodnih cest in cest, ki so za
republiko posebnega pomena in so kot takšne opredeljene v
Skupnosti za ceste Slovenije, usklajevali interese občinskih
skupnosti za ceste, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje
cest v manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slovenije, obravnavali in zavzemali stališča o vprašanjih cestnega
gospodarstva, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem
urejajo na ravni federacije ter opravljali druge naloge, določene z zakonom, samoupravnim sporazumom o ustanovitvi
Skupnosti za ceste Slovenije oziroma z njenim statutom.
Skupnosti za ceste se povezujejo in sodelujejo tudi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na drugih področjih in z
drugimi organizacijami, kadar gre za reševanje in usklajevanje skupnih interesov. Prav tako nudi zakon tudi odprto pot
povezovanja skupnosti za ceste s skupnostmi in organizacijami s področja cestnega gospodarstva drugih republik in
pokrajin.
Skladno z zakonom o združenem delu se bodo v skupnostih
za ceste skupščine odločile o oblikovanju delovne skupnosti
za opravljanje tistih nujnih administrativno-tehnič riih in podobnih del, ki so le tshnič na podlaga za delo organov skupnosti. Pri tem se izhaja iz določbe zakona o združenem delu,
da se na delovne skupnosti ne morejo prenesti pravice, obveznosti in odgovornosti skupnosti za ceste. Skupnosti za
ceste bodo s samoupravnim sporazumevanjem uredile vprašanja o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih
med skupnostjo za ceste in delovno skupnostjo.
Vprašanje investitorja je rešeno skladr.o z izhodišči o nadaljnjem razvoju družbeno-ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, na
podlagi katerih je samoupravna interesna skupnost investitor
le izjemoma. Investitorske posle bo opravljala za to specializirana organizacija združenega dela ustanovljena za ta namen,
ali pa organizacija, ki bo cesto prevzela v upravljanje. Medsebojne pravice, obveznosti, in odgovornosti bodo skupnosti za
ceste in organizacija, ki opravlja investitorske posle, uredili s
samoupravnim sporazmom ali pogodbo.
Zakon predvideva ustanovitev posebnega sodišča združenega dela, ki se bo ustanovilo skupaj z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja prometa in bo reševalo spore iz družbenoekonomskih in drugih
samoupravnih odnosov. Pri vseh skupnostih za ceste pa se
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bodo oblikovali organi samoupravne delavske kontrole za
opravljanje nadzora nad uresnič evanjem sprejetih odločitev,
uporabo sredstev in delovanjem strokovnih služb.
III. Osnutek zakona določa v skladu s sistemom družbenega
planiranja, da delavci v organizacijah združenega dela uporabnikov in izvajalcev in delovni ljudje in občani v krajevnih
skupnostih ugotavljajo potrebe in možnosti za vzdrževanje,
varstvo, rekonstrukcijo in gradnjo cest in, na podlagi elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov, sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih plana
skupnosti za ceste. V zakonu s6 podrobno opredeljeni tisti
elementi, na podlagi katerih skupščina skupnosti za ceste
sprejme samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti za
ceste, prav tako jsa je določena tudi vsebina samoupravnega
sporazuma o temeljih plana.
V skladu s sistemom družbenega planiranja sprejemajo
udeleženci v skupnosti za ceste dolgoročni plan najmanj za
obdobje desetih let, ki je podlaga in splošna orientacija za
opredelitev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem
planu na področju vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje
cest.
Zakon opredeljuje le vire sredstev za financiranje, vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest, dejanske odnose pri združevanju, razporejanju po namenu porabe, skupne kriterije za
njihovo uporabo in druge odnose ter pravice, obveznosti in
odgovornosti pa urejajo člani občinskih skupnosti in Skupnosti za ceste Slovenije s samoupravnim sporazumom o razporejanju sredstev in namenu njihove uporabe.
Glede financiranja vzdrževanja in varstva cest je izpeljano
načelo, da cena uporabe ceste mora kriti stroške rednega
vzdrževanja. Cena usluge za neposredne koristnike cest se
določa na podlagi količ ine porabljenega goriva in na podlagi
nosilnosti oziroma prostornine motorja cestnih motornih vozil. Novost med temi viri sredstev je nadomestilo za uporabo
cest, vsebovano v prodajni ceni plinskih goriv.
Rekonstrukcija in gradnja cest naj bi se zagotavljala z
združevanjem sredstev družbene reprodukcije in s samoprispevki občanov, kakor tudi z določenim delom sredstev, namenjenih za vzdrževanje in varstvo cest, če celotna sredstva
namenjena za vzdrževanje in varstvo cest presegajo obseg
sredstev potrebnih za vzdrževanje in varstvo cest. Ta del
sredstev se določi v samoupravnem sporazumu o temeljih
plana.
V kolikor viri za enostavno in razširjeno reprodukcijo ne bi
zadoščali za uresnič evanje osnovnih ciljev srednjeročnega
plana, izvršitev ciljev pa je nujna za družbeno reprodukcijo, se
potrebna sredstva zagotovijo z zakonom. Za najem posojila,
potrebnega za izvršitev planskih nalog, je izključno pristojna
skupščina samoupravne interesne skupnosti. Takšno posojilo
se lahko uporabi samo za namen, za katerega je bilo najeto.
Zakon o javnih cestah naj bi uredil tudi vprašanje financiranja službe »Pomoč-informacije«, ki jo opravlja Avto-moto
zveza Slovenije. Z zakonom o položaju in, pooblastilih Avtomoto zveze Jugoslavije je Avto-moto zvezi Slovenije dano
javno pooblastilo za opravljanje zadev službe »Pomoč-informacije«, s tem, da nudi tehnič no pomoč domačim in tujim
voznikom motornih vozil na javnih cestah, da odstranja s cest
poškodovana vozila, da obvešča o prevoznosti cest in daje
turing pomoč. Sredstva za .njihovo dejavnost se sedaj zagotavljajo iz sredstev članarine, od Republiške skupnosti za
ceste in Zavarovalnice Triglav. Sredstva za posodobitev
službe in njen razvoj bi zagotovili v okviru nadomestil za
uporabo cest, ki se plačujejo za cestna motorna vozila ob
registraciji. Samoupravni sporazum o tem bi sklenile skupnosti za ceste z Avto-moto zvezo Slovenije, v njem pa bi bila
predvsem urejena vprašanja obsega, cene in kakovosti storitev ter nadzora nad porabo sredstev.
Zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja regionalnih cest,
zlasti na manj razvitih in obmejnih območjih, se bodo oblikovala sredstva vzajemnosti. Sredstva vzajemnosti se bodo oblikovala s samoupravnim sporazumom o razporejanju sredstev
in namenu njihove uporabe.
Glede vprašanja amortizacije za ceste v osnutku zakona je
izpeljano stališče, da mora to vprašanje biti podrejeno temeljnemu izhodišču, da s cestami upravljajo delavci, ki na njih
delajo. Sama amortizacija je sicer lahko stvar dogovora, minimalna amortizacija pa mora biti urejena z zakonom. Poleg
tega pa glede na materijo, amortizacija ne more biti predmet
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zakona o cestah temveč je to stvar predpisov o amortizaciji.
Sedanja rešitev (Zakon o amortizaciji osnovnih sredsevTOZD
in drugih koristnikov družbenih sredstev. (Ur. I. SFRJ št.
58/76) ne predvideva obračuna amortizacije za javne ceste. V
osnutku zakona je določena le minimalna amortizacija, ki bi
se uporabljala za vzdrževanje cest. Del amortizacije pa naj bi.
se združeval za namene določene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana skupnosti za ceste.
Glede na enotnost cestne mreže in zaradi zagotavljanja
enovitosti sistema združenega dela za vzdrževanje vseh cest,
se za območje ene ali več občin organizira temeljna organizacija za vzdrževanje cest. Temeljna organizacija za vzdrževanje
cest se 60 združevala v višje oblike organizacij združenega
dela s področja dejavnosti vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj cest.
S posebnim družbenim dogovorom, ki ga bodo sklenili
Sindikati, Gospodarska zbornica, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in Izvršni sveti vseh občin, se bodo v skladu s 327.
členom Zakona o združenem delu določila merila, katera
bodo morale organizacije za vzdrževanje cest izpolnjevati,
predvsem glede kadrovske sestave in minimuma tehnološke
opremljenosti. Pri takšni organiziranosti bodoč ih organizacij
za vzdrževanje cest bo potrebno upoševati izkušnje sedanjih
cestnih organizacij in njihovih temeljnih organizacij za vzdrževanje cest; kot tudi tistih komunalnih organizacij združenega dela, ki sedaj vzdržujejo lokalne in druge ceste v občini.
Potrebno bo oblikovati takšne organizacije za vzdrževanje
cest, ki bodo tako organizirane, da bodo zagotavljale nemoteno vzdrševalno službo,, ne glede na občinske meje in bodo
kos nalogam, ki bodo izhajale iz zakona. Reorganizacija bo
morala odpraviti primere, ko se isto delo opavlja dvakrat, na
primer ob zimski službi, ter bo morala zagotoviti primernejšo
tehnič no opremljenost dela na cestah in bo torej omogočila
pomembne prihranke. Dohodek bodo organizacije za vzdrževanje cest pridobivale po načetih svobodne menjave dela na
podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma sklenjenega
med njimi in ustrezno skupnostjo za ceste.
Glede uresnič evanja posebnega družbenega interesa v organizacijah združenega dela, ki bodo vzdrževale ceste, osnutek zakona temelji na stališču, da je potrebno z zakonom
zagotoviti soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev, organov
družbenih skupnosti in družbeno političnih organizacij.
Soodločanje bi se tako nanašalo na pristojnosti, ki jih določa
ustava'v 51. členu, seveda v skladu z naravo in posebnostmi
dejavnosti vzdrževanja cest.
IV. V poglavju o gradnji in rekonstrukciji cest so zajete vse .
tiste določbe, ki se nanašajo na specifič nosti gradnje in rekonstrukcije cest, to je njihove elemente in pogoje. Sicer velja
za gradnjo in rekonstrukcijo cest zakon o graditvi objektov,
kakor tudi standardi in drugi tehnični predpisi in normativi, ki
se nanašajo na ceste. Zakon podrobneje opredeljuje pojem
cestnega sveta v takšnem smislu, da je omogočeno normalno
vzdrževanje ceste z objekti na njej ter ostalimi napravami.
Zato je posebej opredeljeno, kaj se šteje za sestavi del ceste.
V skladu z načelom, da je ceste potrebno projektirati in
graditi tako, da se na njih lahko varno opravlja promet, za
katerega so namenjene, zakon določa nekatere nujne elemente, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju in gradnji
cest. Zakon prav tako zahteva usklajeno planiranje in delovanje vseh organizacij združenega dela, ki posegajo v cesto,
oziroma cestno, telo (kanalizacija, vodovod, elektrika, PTT in
podobno). Takšna rešitev je potrebna zaradi smotrnosti razdelitve del med posameznimi organizacijami združenega dela
in organizacijami za vzdrževanje cest, kadar se 2 zgraditvijo
cest predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov.
Ker do sedaj projekt gradnje ni vseboval vseh del, ki jih je
potrebno izvesti na površini ceste nad in pod njo, je prihajalo
do kasnejših večkratnih prekopavanj ceste.
Križanje ceste in železniške proge je urejeno v zakonu o
ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega
prometa.
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V. Zakon na novo širše opredeljuje pojem vzdrževanja cest.
Pri tem se poleg rednega in zimskega vzdrževanja vključ ujejo
tudi modernizacija in ojačitve, ki so doslej bile zajete v pojmovanju investicijskega vzdrževanja, saj je očitno, da se ceste
morajo vzdrževati.ob stalnem izboljševanju kakovosti. Organizacije za vzdrževanje cest bodo morale ceste vzdrževati na
takšen način, da bo na njih mogoč promet, za katerega so
namenjene ter ob pogojih, ki so določeni v osnutku zakona,
predpisi, ki bodo izdani na njegovi podlagi ter predpisi o
varnosti cestnega prometa. Natančnejše predpise o vzdrževanju cest bo na temelju pooblastil v zakonu izdal Republiški
komite za promet in zveze.
Poglavje o vzdrževanju cest obsega predvsem tiste določbe, ki se nanašajo na dolžnosti organizacij za vzdrževanje
cest pri opravljanju njihove dejavnosti v zvezi z vzdrževanjem
cest, kakor tudi pristojnosti upravnih organov v zvezi s tem.
Tako bo pristojni upravni organ na predlog organizacij za
vzdrževanje cest prepovedal promet-na cesti, ob pogojih,
določenih v zakonu. Občinski upravni organ bo na predlog
organizacij za vzdrževanje cest odločil o začasni zasedbi
zemljišč ob cesti ali začasni uporabi na obcestnem zemljišču,
organizacija za vzdrževanje cest bo cesto začasno zaprla, če
bo promet na cesti onemogočen zaradi različ nih vremenskih
ali elementarnih nezgod ali drugih razlogov, ali če bo ogrožena varnost prometa. O takšnih ukrepih bodo organizacije za
vzdrževanje cest obveščale javnost, kakor tudi o stanju in
prehodnosti cest in o izrednih dogodkih na njih.
Novost v zakonu je, da bodo organizacije za vzdrževanje
cest morale voditi enotno evidenco o tehnič nih in drugih
podatkih, tako imenovani »cestni kataster«, enotno za vso SR
Slovenijo, česar doslej nismo imeli. Tako v SR Sloveniji trenutno nimamo niti osnovnih podatkov o stanju, kvaliteti in
drugih podatkov o približno 15.000 km javnih cest, kar seveda
bistveno otežuje celovit pregled nad stanjem na področju
cestne infrastrukture, onemogoča celovito planiranje in
močno ovira sprejemanje investicijskih odločitev in pripravljanje investicijske ter tehnič ne dokumentacije.
VI. V poglavju o varstvu cest so zajeta vsa določila, ki se
nanašajo na ukrepe, omejitve, način uporabe in skrb za ceste
in varen promet. Novosti v zakonu se nanašajo na pravice in
dolžnosti organizacije za vzdrževanje cest kot upravljalca
javnih cest. Tako bodo organizacije za vzdrževanje cest
opravljale kontrolo osne obremenitve in kontrolo izrednosti
prevozov v sodelovanju z organi za notranje zadeve, izdajale
bodo dovoljenja za izredne prevoze, soglasja za gradnjo v
varovalnem pasu, postavljali in vzdrževali bodo napise in
opozorilne znake, izdajali dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo, dovoznih priključkov in pristopov. Republiški komite
za promet in zveze bo izdal natančnejše predpise o izvajanju
izrednih prevozov v soglasju z Republiškim sekretariatom za
notranje zadeve. Prav tako bo izdal podzakonski predpis o
postavljanju napisov in opozorilnih znakov na javnih cestah in
v varovalnem pasu.
VII. Določbe o inšpekciji cest so vsklajene z zakonom o
sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu in o republiških
upravnih organov. Zakon določa pristojnosti organov za inšpekcijo pri nadzorovanju cest.
VIII. Kazenske določbe so usklajene z Republiškim sekretariatom za pravosodje, upravo in proračun. Višina denarnih
kazni izraža težnjo po zaostritvi kazni za storjene gospodarske prestopke in prekrške in je vsklajena z že uveljavljenimi
predpisi z drugih področij prometa, predvsem pa varnosti
cestnega prometa.
IX. V prehodnih in končnih določbah bo določen rok, v
katerem se bodo morale ustanoviti občinske skupnosti za
ceste in Skupnost za ceste Slovenije. Iniciativni odbori, katere
bodo imenovali izvršni sveti skupščin občin ter Skupščina
obstoječe Republiške skupnosti za ceste, bodo opravili priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Skupnosti za ceste. V okviru tega poglavja bo potrebno urediti tudi druga vprašanja, ki zadevajo usklajevanje z določili
novega zakona.
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