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Obvestilo za obdelovalce kmetijskih površin – pravila oranja kmetijske površine
ob javni cesti in prepoved onesnaževanja cest
Ker je naša inšpekcijska služba prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem in
onesnaževanjem občinskih cest, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja in
ozaveščanja občanov, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen
pristop k tem opravilom.
1. ONESNAŽEVANJE CEST
Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana nadzoruje
občinske ceste, onesnaženja z blatom, zemljo in ostalim materialom, oranje preblizu ceste in gradnjo
v varovalnem pasu brez soglasja. Ceste morajo biti normalno prevozne, na njih ne sme biti elementov,
ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu.
Kmetje v času poljedelskih opravil z delovnimi stroji onesnažijo javne površine, katere so dolžni
očistiti. Preden se z delovnim strojem vključijo na javno pot, morajo odstraniti z vozila blato ali
zemljo ter podobne snovi.
Onesnaženje cestišč mnogokrat povzročajo tudi tovorna vozila, ki dovažajo in odvažajo potrebni
material z gradbišč. Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del, kljub zagroženim globam, ne
poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto.
Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih predpisov, saj 1. alineja 5. točke 2.
odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato
ali ga kako drugače onesnaževati.
Za omenjen prekršek je predpisana globa, za fizično osebo, v višini 1000 EUR, za pravno osebo,
samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostonjo opravlja dejavnost 4000 EUR
in za odgovorno osebo 1000 EUR.
Zato pozivamo vse poljedelce in voznike tovornih vozil, da so pri svojem delu pozorni na kakršnokoli
onesnaženje javne ceste in jo ob priliki onesnaženja, takoj očistijo.

2. PRAVILA ORANJA KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNI CESTI
Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti na posledice nedovoljenega oranja njiv v bližini javne
ceste. 4. točka 2. odstavka 5. člena Zakona o cestah, namreč, prepoveduje orati na razdalji manj kot
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba
cestnega sveta vzporedno s cesto (primera pravilnega vzporednega in pravokotnega oranja in odmika
od roba asfalta sta na spodnjih slikah).
Pri tem je potrebno posebej poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. Orač in tudi drugi morajo
upoštevati, da je potrebno poleg roba asfalta za odmik upoštevati najmanj še bankino, bermo, naprave
za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno
telo in vpliva na cesto in so del cestnega sveta.
Tudi za tovrstni prekršek je predpisana globa, za fizično osebo, v višini 1000 EUR, za pravno osebo,
samostojnega podjetnika posameznika in posameznik, ki samostonjo opravlja dejavnost 4000 EUR
in za odgovorno osebo 1000 EUR.
Na slikah, spodaj, so navedeni primeri pravilnega vzporednega in pravokotnega oranja s cesto, ki pri
oranju upoštevajo tudi odmik od cestnega telesa in ne samo od roba asfalta oziroma vozišča:

Slika 1: ORANJE VZPOREDNO S CESTO
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Slika 2: ORANJE PRAVOKOTNO NA CESTO

(Vir skic: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, Cestno podjetje Nova Gorica in
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor)
Zaradi premajhnih odmikov od cestnega sveta obdelovalci zemljišč obračajo traktorje s priključki na
cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čemer povzročajo poškodbe bankine in onesnaženje
vozišča. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj na cesti, poravna
povzročitelj ovire oz.poškodbe.
Medobčinski inšpektorat občin Beltinci,
Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana.
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