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Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno
prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o varnosti
cestnega prometa, ki obsega:
– Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Uradni
list RS, št. 83/04 z dne 29. 7. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1A (Uradni list RS, št. 35/05 z
dne 5. 4. 2005),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
razveljavitvi osmega odstavka 92. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa št. U-I-32/05 (Uradni list RS, št. 67/05 z
dne 15. 7. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1B (Uradni list RS, št. 69/05 z
dne 22. 7. 2005) in
– Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnem prometu
– ZDCOPMD (Uradni list RS, št. 76/05 z dne 12. 8. 2005).
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ZAKON
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
uradno prečiščeno besedilo
(ZVCP-1-UPB2)
I. UVODNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
S tem zakonom se urejajo pravila in pogoji za udeležbo
v cestnem prometu.

Cena 1540 SIT

ISSN 1318-0576

Leto XV

Načela cestnega prometa
2. člen
(1) Udeleženec oziroma udeleženka (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) cestnega prometa mora ravnati tako, da
poteka promet nemoteno, umirjeno in varno.
(2) Udeleženec cestnega prometa sme pričakovati, da
bodo vsi udeleženci cestnega prometa in tisti, ki so dolžni
skrbeti za ceste in prometno ureditev na cestah, ravnali v
skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o
javnih cestah.
(3) Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu, so drugi
udeleženci dolžni nanje posebno paziti in jim, če zakon tako
določa, tudi pomagati.
Udeležba telesno ali duševno prizadetih oseb
v cestnem prometu
3. člen
Telesno ali duševno prizadete osebe, katerih prizadetost pomeni v cestnem prometu povečano nevarnost zanje ali
za druge, se smejo vključiti v promet, ko same, ali tisti, ki so
zanje odgovorni, storijo vse, da ne ogrožajo sebe ali drugih
udeležencev v cestnem prometu. V tem smislu morajo imeti
spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem besedilu:
spremljevalca), uporabljati prirejeno vozilo ali potrebne pripomočke. Slepi pešci, ki so samostojno udeleženi v cestnem
prometu, morajo uporabljati belo palico.
Obveznosti delodajalcev
4. člen
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem
besedilu: samostojni podjetniki posamezniki), ﬁzične osebe,
ki opravljajo obrtno ali podobno dejavnost, ter organi in
organizacije morajo zagotoviti, da vozniki oziroma voznice (v
nadaljnjem besedilu: vozniki) vozil, s katerimi opravljajo javni
prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za
lastne potrebe, izpolnjujejo vse predpisane pogoje.
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena.
(3) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
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Vzdrževanje in popravljanje vozil
5. člen
(1) Pravne in ﬁzične osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo
vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, nadomestnih
delov in opreme ali posameznih sklopov za vozilo, morajo
zagotavljati potrebno strokovnost in kakovost dela in upoštevati vse predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem
prometu.
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
6. člen
(1) Kdor proda rezervne dele oziroma naprave za vozilo
ali sprejme poškodovano vozilo v popravilo ali opravi prevoz oziroma vleko poškodovanega vozila, pa ve, da obstaja
možnost, da je bilo vozilo, za katerega se kupuje rezervne
dele oziroma naprave ali je dano v popravilo ali je odvlečeno
oziroma odpeljano, udeleženo v prometni nesreči, v kateri je
bil kdo poškodovan ali je umrl, povzročitelj oziroma povzročiteljica (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) nesreče pa je s
kraja odpeljal, ne da bi pomagal poškodovanim oziroma dal
svoje osebne podatke, ker je bilo to objavljeno v sredstvih
javnega obveščanja, ali je bil o tem obveščen kako drugače,
mora to sporočiti najbližji policijski postaji ali policistu oziroma
policistki (v nadaljnjem besedilu: policistu).
(2) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 200.000 tolarjev.
Vzdrževanje cest
7. člen
(1) Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih
morajo biti zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je
to določeno s predpisi o javnih cestah in predpisi o varnosti
cestnega prometa.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
biti postavljeni in označeni tako, da sta dobro vidni. Biti morata redno vzdrževani in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali
odstranitvi nemudoma zamenjani, nadomeščeni ali ponovno
označeni.
(3) Prehodi za pešce oziroma peške (v nadaljnjem besedilu: pešce) na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi prometnimi
znaki. Na prehodih za pešce na cestah z dvema ali več
prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer mora biti promet
urejen s semaforji.
(4) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Označitev oseb pri delu in pri izvajanju izrednega prevoza
na cesti
8. člen
(1) Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga
dela na cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet vozil,
in osebe, ki pri izrednih prevozih opravljajo naloge na cesti
zunaj vozila, morajo nositi oblačila živo oranžne barve z
vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ki so dobro vidna
tudi z večje razdalje.
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(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja na
cestah z dvema ﬁzično ločenima smernima voziščema, če
se dela izvajajo na smernem vozišču, ki je popolnoma zaprto
za promet vozil.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Promet na nekategoriziranih cestah
9. člen
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet, mora biti promet urejen v skladu s predpisi o
javnih cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
(2) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni
cestni promet, mora biti vzdrževana v skladu s predpisi, ki
urejajo vzdrževanje javnih cest.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena
se ne uporabljata za nekategorizirano cesto, ki jo lastnik
oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) uporablja
izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako cesto mora biti
ostalim udeležencem v cestnem prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je tudi preprečen z
zapornico.
(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto
velja prva za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano) cesto. Z izjemo ceste iz prejšnjega odstavka,
dovozne poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez
zgrajenega vozišča, mora biti priključek nekategorizirane
ceste na javno cesto označen s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Policist ali pooblaščena uradna oseba organa, pristojnega za nadzor nad občinskimi cestami, sme iz prometnovarnostnih razlogov odrediti, da se prepove cestni
promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz
prvega ali drugega odstavka tega člena. Prepoved cestnega
prometa mora označiti njen upravljavec in traja do odprave
razlogov za prepoved.
(6) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Pooblastilo
10. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja predpise in ukrepe v okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje čim večje varnosti cestnega prometa v skladu s
pristojnostmi, določenimi z mednarodnimi pogodbami, zakoni
in na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, ter
posreduje mednarodnim organom in organizacijam podatke,
razen osebnih podatkov, in poročila s svojega delovnega
področja.
Policijska pooblastila
11. člen
(1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti
neposredno nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni
promet, nadzirajo stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor
v in na vozilih, voznike in druge udeležence v cestnem prometu, ter izvajajo pooblastila v skladu z mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo
na varnost cestnega prometa.
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(2) Policisti nadzorujejo tudi športne in druge prireditve
ter javne shode, če ti potekajo na cestah ali ob njih, če vplivajo na cestni promet.
Pooblastila drugih organov
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest opravljajo inšpektorice in
inšpektorji (v nadaljevanju: inšpektorji), pristojni za inšpekcijski nadzor cest. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona,
ki se nanašajo na delo subjektov, ki opravljajo javni prevoz
potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne
potrebe, ter določb, ki se nanašajo na vozila in voznike, ki
opravljajo take prevoze, opravljajo inšpektorji pristojni za
inšpekcijsko nadzorstvo prevozov v cestnem prometu in za
delo, vsak v okviru svojega delovnega področja.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona in predpisov izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo
področje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in
voznikov motornih vozil, opravlja zdravstvena inšpekcija.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo obveznosti lastnikov vozil in izvajalcev javne službe ravnanja
z izrabljenimi motornimi vozili, ki se nanašajo na potrdilo o
uničenju vozila in izjavo o lokaciji vozila, opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.
13. člen
Zaradi usklajenega izvajanja nadzora cestnega prometa
sodelujejo organi in službe iz 11. in 12. člena tega zakona
med seboj in s pristojnimi tujimi organi in službami.
Pooblastila občinskega redarstva
14. člen
(1) Zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem
besedilu: redarji):
– izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
ter ovirami v naselju;
– izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za
pešce;
– ugotavljajo kršitve določb 113. člena tega zakona o
varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj
naselja.
Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo
globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so prenešeni nanje s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z
občinskimi predpisi.
(2) Pri opravljanju nalog iz prve, druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka sme občinski redar zahtevati od voznika
motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje,
od drugega udeleženca cestnega prometa pa listino, s katero
ugotovi njegovo istovetnost. Udeleženec cestnega prometa
mora izročiti redarju zahtevano listino na vpogled.
(3) Pri urejanju prometa vozil morajo občinski redarji
uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na njegovi podlagi.
(4) Občinski redarji se morajo strokovno usposobiti po
predpisanem programu in opraviti preizkus znanja za pridobitev naziva občinski redar. Vsaka tri leta se morajo strokovno
izpopolnjevati po predpisanem programu. Občinski redarji
se morajo usposobiti tudi za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Redarji, ki
ne opravijo strokovnega izpopolnjevanja ne smejo opravljati
nalog redarstva.
(5) Občinski redarji morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo splošne ali strokovne smeri, vodja redarstva pa najmanj
visokošolsko izobrazbo.
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(6) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za lokalno samoupravo, predpiše pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati občinski redarji, program usposabljanja in način opravljanja preizkusa znanja za pridobitev naziva
občinski redar, program in način strokovnega izpopolnjevanja
ter način vodenja evidence usposabljanja in izpopolnjevanja,
opravljenih preizkusov, in izdanih potrdil o usposobljenosti,
enotno uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev, in
imenuje komisijo za opravljanje preizkusov znanja.
(7) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in datum opravljanja preizkusa.
(8) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom ali z znakom iz tretjega odstavka tega člena.
Pristojnosti lokalnih skupnosti
15. člen
(1) Za varen in nemoten promet na občinskih cestah so
odgovorne občine.
(2) Občine določijo:
– prometno ureditev na občinskih cestah;
– način dela občinskega redarstva pri nadzoru in urejanju prometa;
– pogoje in način odstranitve in hrambe vozil, nepravilno parkiranih v smislu prvega odstavka 243. člena tega
zakona;
– pogoje in način uporabe naprave, s katero se začasno
prepreči odpeljati vozilo (lisice), ki je parkirano na cesti v naselju v nasprotju s tem zakonom ali s prometno ureditvijo.
(3) Prometna ureditev iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Nepravilno parkiranih vozil, ki ovirajo ali ogrožajo
udeležence cestnega prometa v smislu prvega odstavka
243. člena tega zakona, ni dovoljeno prikleniti z napravo
iz četrte alinee drugega odstavka tega člena, ampak jih je
treba odstraniti.
(5) Občina določi višino stroškov za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega vozila iz tretje alinee drugega
odstavka tega člena in za priklenitev nepravilno parkiranega
vozila iz četrte alinee istega odstavka.
(6) Občina odredi odstranitev uničene, poškodovane,
izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije
ter postavitev nove signalizacije na občinskih cestah.
(7) Zaradi izboljšanja varnosti cestnega prometa lahko
občina predlaga upravljavcu državne ceste v naselju prometno ureditev na tej cesti. Predlog občine mora biti obrazložen, upravljavec ceste pa mora občino obvestiti o sprejetju
predloga ali njegovi zavrnitvi, z obrazložitvijo razlogov za
zavrnitev.
16. člen
(1) Občina lahko na občinskih cestah:
– predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je treba
upoštevati pri izvajanju del na cestah;
– uredi način gonjenja in vodenja živine;
– odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za
pešce;
– odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v
večjem številu;
– odredi pogoje in načine odvoza bivalnih priklopnikov
in zapuščenih vozil;
– omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji motornega vozila v času prometnih konic.
(2) Kadar na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč
varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra,
naravne ali druge nesreče ali drugih podobnih okoliščin,
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varnosti cestnega prometa pa ni mogoče zagotoviti na drug
način, lahko pristojni občinski organ začasno prepove promet
vseh ali posameznih vrst vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli
vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi prometa mora nemudoma na primeren način obvestiti
javnost, pristojno policijsko postajo in regijski center za obveščanje, del ceste, na katerem velja prepoved, pa označiti
s predpisano prometno signalizacijo.
Nacionalni program in agencija za varnost cestnega
prometa
17. člen
(1) Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti cestnega prometa, s katerim se za obdobje petih let določijo prednostne naloge in cilji za zagotovitev večje varnosti
cestnega prometa.
(2) Za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, preventive, vzgoje in izobraževanja, analitskoraziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, Republika Slovenija ustanovi Javno agencijo za varnost
cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija). V
imenu Republike Slovenije izvršuje ustanoviteljske pravice in
obveznosti Vlada Republike Slovenije.
(3) Javna agencija se ustanovi v skladu z Zakonom o
javnih agencijah.
(4) Javna agencija je pravna oseba javnega prava s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata ta
zakon in Zakon o javnih agencijah.
Naloge javne agencije
18. člen
(1) Javna agencija opravlja razvojne, svetovalne in
strokovne naloge na področju preventivne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, analitsko-raziskovalne dejavnosti in
ostale naloge, povezane z varnostjo v cestnem prometu,
skrbi za koordinacijo izvajanja nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter opravlja druge naloge v skladu
s tem zakonom.
(2) Naloge agencije so:
– skrb za koordinacijo izvajanja programov za varnost
cestnega prometa, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in
strokovnjakov;
– ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri oblikovanju politike na področju varnosti cestnega prometa;
– sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno-izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in združenji,
državnimi organi ter s posameznimi znanstvenimi delavci
oziroma delavkami (v nadaljnjem besedilu: delavci) in strokovnjaki oziroma strokovnjakinjami (v nadaljnjem besedilu:
strokovnjaki), ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost
cestnega prometa;
– sodelovanje z društvi in združenji, ki delujejo na področjih, pomembnih za varnost cestnega prometa (Zveza
združenj šoferjev in avtomehanikov, Avto moto zveza Slovenije, ipd.);
– razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje in dodatnega izobraževanja udeležencev v cestnem prometu;
– razvijanje posameznih programov s področja varnosti
v cestnem prometu in skrb za njihovo uresničevanje;
– izvajanje programa usposabljanja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodje avtošole in posebni program rednega obnavljanja in
dopolnjevanja znanja učiteljev vožnje in učiteljev predpisov;
– zagotavljanje izvajanja vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih
odnosih med udeleženci cestnega prometa za voznike začetnike;
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– zagotavljanje usposabljanja in izpopolnjevanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa, o
psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu
in nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
– izdajanje dovoljenja iz 141. člena, organiziranje in
opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem oziroma
izpolnjevanjem pogojev v dovoljenjih, ki jih je izdala javna
agencija in vodenje evidence izdanih dovoljenj;
– izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in
drugih gradiv;
– skrb za promocijo programov in akcij za varnost cestnega prometa;
– organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela, spodbujanje raziskovalnega dela in izdajanje
strokovnih mnenj in ekspertiz s področja varnosti cestnega
prometa;
– organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja
na področjih varnosti v cestnem prometu;
– organiziranje razprav, strokovnih posvetovanj, predavanj, delavnic, razstav in predstavitev s področja varnosti
cestnega prometa;
– obveščanje javnosti o uspešnosti posameznih področij dela javne agencije;
– pomoč pri delu svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na regionalni in lokalni ravni;
– opravljanje drugih nalog v skladu s tem zakonom.
Organi javne agencije
19. člen
(1) Organa javne agencije sta svet javne agencije in
direktorica oziroma direktor.
(2) Svet javne agencije ima od 11 do 15 članov, od katerih ima ustanovitelj najmanj polovico članov. Ustanovitelj
imenuje člane sveta, ki predstavljajo uporabnike, strokovno
javnost in civilno družbo, na podlagi javnega poziva.
Financiranje javne agencije
20. člen
(1) Javna agencija se ﬁnancira iz državnega proračuna
in drugih prihodkov.
(2) Drugi prihodki so:
– plačila blaga in storitev, ki jih opravlja agencija ter
– koncesnina;
– donacije in sponzorska sredstva ter
– druga sredstva.
Delovanje v javnem interesu
21. člen
(1) Društva, ki delujejo na področjih, pomembnih za preventivo in varnost cestnega prometa, pridobijo status društva
v javnem interesu skladno z zakonom, ki ureja društva, če
razvijajo in izvajajo programe s področja preventive in varnosti v cestnem prometu (usposabljanje, dodatno izobraževanje, izdaja gradiv, promocija, razprave, predstavitve, razstave
s področja varnosti cestnega prometa in podobno).
(2) Minister status društvu odvzame, če ta ne izpolnjuje
pogoja iz prejšnjega odstavka ali na njegovo zahtevo.
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih
skupnostih
22. člen
(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in
vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne
skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
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(2) Svet za preventivo in vzgojo iz prejšnjega odstavka
je organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki
sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s
področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja
lokalne skupnosti. Svet lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) sveta in
jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij imenuje za
mandatno dobo štirih let.
(3) Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga svetu lokalne skupnosti v
sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na
podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni
ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega
prometa, izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet
zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet lokalne skupnosti
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodeluje z javno
agencijo.
(4) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
se ustanovi za območje lokalne skupnosti, mestne občine
in občine. Dve ali več občin lahko ustanovijo skupni svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(5) Sredstva za ﬁnanciranje nalog preventive in vzgoje
v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni
lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Pomen izrazov
23. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo
naslednji pomen:
1. avtocesta je državna cesta, namenjena daljinskemu
prometu motornih vozil, ki izpolnjuje predpisane pogoje za
avtocesto in je označena s predpisanim prometnim znakom;
2. cesta, rezervirana za motorna vozila, je javna cesta,
ki je namenjena prometu motornih vozil in je označena s
predpisanim prometnim znakom;
3. vozišče je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči in je namenjeno prometu vozil. Pod pogoji, ki jih določa
ta zakon, ga lahko uporabljajo tudi pešci in drugi udeleženci
cestnega prometa;
4. smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki
je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva
ali več prometnih pasov in posebne pasove;
5. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del
smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti;
6. prometni pas za počasna vozila je označen prometni
pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo pretočnost prometa;
7. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna pasova namenjena pospeševanju vozil pri vključevanju
na javno cesto oziroma zaviranju pri izključevanju z javne
ceste;
8. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča,
namenjen ustavitvi in parkiranju vozil;
9. kolesarski pas je vzdolžni del ceste, namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan
z vzdolžno črto na vozišču ali pločniku;
10. pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je
namenjen hoji pešcev;
11. odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča ločen z robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je
namenjen ustavitvi vozil v sili;
12. robna črta, je vzdolžna črta na cestišču, ki označuje
rob vozišča;
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13. ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta
ﬁzično ločeni smerni vozišči;
14. pločnik je del ceste, ki je ločen od vozišča in je namenjen in urejen za promet pešcev, lahko pa tudi za mešani
promet pešcev in kolesarjev;
15. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna pot, namenjena pešcem;
16. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna cesta, namenjena kolesarjem;
17. prehod za pešce je del vozišča, ki je namenjen
prehajanju pešcev čez cesto in je označen s predpisano
prometno signalizacijo;
18. otok za pešce je dvignjena ali od cestišča kako
drugače ločena urejena površina na cestišču, namenjena postanku pešcev, ki prečkajo cesto ali vstopajo v vozilo javnega
potniškega prometa ali izstopajo iz njega;
19. križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini. Za križišče
šteje tudi priključek na javno cesto, razen priključka nekategorizirane ceste iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona,
priključka dovozne poti do objekta ali zemljišča in priključka
kolovozne poti brez zgrajenega in utrjenega vozišča. Cesta
v tem smislu vključuje poleg vozišča tudi pločnik, kolesarsko
stezo in druge dele cestišča;
20. krožno križišče je križišče z otokom in krožnim
smernim voziščem, na katerem teče promet v nasprotni
smeri urinega kazalca;
21. območje umirjenega prometa je cesta v naselju ali
del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot tako
označeno s predpisano prometno signalizacijo;
22. območje za pešce je cesta v naselju ali del naselja,
ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s predpisano
prometno signalizacijo;
23. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev;
24. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša
od 50 cm;
25. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša
od 50 cm;
26. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti
z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem;
27. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem
sedežev;
28. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu tovora;
29. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb,
ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
30. zgibni avtobus je avtobus, sestavljen iz dveh ali več
togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki
omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
31. traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da
vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za
njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
32. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih,
s stranskim priklopnikom ali brez njega, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega
50 ccm oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost
presega 45 km/h;
33. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi
kolesi, katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni
cesti je konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h;
34. trikolo je motorno vozilo s tremi kolesi, nameščenimi
simetrično na vzdolžno os vozila, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm
oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega
45 km/h;
35. lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično
nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez
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baterij in z nazivno močjo motorja največ 4 kW, če gre za
vozilo na električni pogon), pri katerem delovna prostornina
motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega
45 km/h;
36. štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi (razen lahkih štirikoles), katerega masa
ne presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550
kg, če je namenjeno prevozu tovora (brez baterij, če gre za
vozilo na električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja
ne presega 15 kW;
37. bivalno vozilo je motorno vozilo s posebnim ohišjem
in stalno opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb;
38. delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu
oseb ali tovora in ki na ravni cesti ne more doseči večje
hitrosti od 30 km/h;
39. delovno vozilo je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu
oseb ali tovora in ki na ravni cesti lahko doseže hitrost, večjo
od 30 km/h;
40. motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve
osi in motor z močjo največ 12 kW in je konstruirano tako, da
nosi, vleče ali potiska razne zamenljive priključke in orodja in
služi za njihov pogon ali za vleko lahkega priklopnika;
41. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno
vozilo, in motorno vozilo, ki je konstruirano za vleko priklopnih vozil;
42. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi oznakami slovenske ali tuje vojske;
43. tirno vozilo je vozilo, konstruirano in namenjeno za
vožnjo po tirih;
44. priklopno vozilo je vozilo, ki je konstruirano in namenjeno temu, da ga vleče drugo vozilo. Priklopno vozilo je
lahko konstruirano kot priklopnik z vrtljivim ojesom, priklopnik
s centralno osjo ali polpriklopnik;
45. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi,
ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na
vlečno vozilo;
46. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja
dovoljena masa ne presega 750 kg;
47. bivalni priklopnik je priklopno vozilo s posebnim
ohišjem in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb;
48. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo
(kolo, skiro ipd.) s pomožnim motorjem, katerega delovna
prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega
50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko
omejena na največ 25 km/h;
49. kolo je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj
dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo;
50. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska
ali nosi traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropilnica itd.) in traktorski priklopnik, katerega največja dovoljena
masa ne presega 5 ton, njegova hitrost pa je konstrukcijsko
omejena na največ 30 km/h;
51. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival;
52. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila,
ki so v cestnem prometu udeležena kot celota;
53. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo eno za
drugim po istem prometnem pasu na takšni medsebojni
razdalji vozila, da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v
medsebojni odvisnosti;
54. zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo,
parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se
uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali
ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
55. zadrževalni sistem sestavljata sedež, ustrezno pritrjen na konstrukcijo vozila, in varnostni pas, ki je najmanj v
enem pritrdišču pritrjen na konstrukcijo sedeža;
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56. sedež je naprava, vgrajena ali pritrjena na konstrukcijo vozila, ki skupaj z opremo služi kot sedež za eno odraslo
osebo in je lahko izveden kot posamezen sedež ali del sedežne klopi, ki je namenjen sedenju ene odrasle osebe;
57. tovorni prostor je prostor za prevoz tovora v ali na
vozilu, ki je ločen od prostora za voznika in potnike;
58. varnostne utripalke pomenijo hkratno delovanje
vseh smernih utripalk;
59. največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila;
60. masa vozila je masa vozila pripravljenega za vožnjo, brez potnikov in tovora, z voznikom (75 kg) razen pri vozilih, ki spadajo v kategorijo dvo in trikolesnih motornih vozil,
z 90% goriva in polnimi rezervoarji tekočin razen odpadne
vode, ter rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa
tudi z drugim članom posadke (75 kg), če je zanj predviden
poseben sedež;
61. nosilnost je razlika med največjo dovoljeno maso
in maso vozila;
62. skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil
skupaj z maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem;
63. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os
vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar
vozilo miruje;
64. udeleženec cestnega prometa je oseba, ki je na
kakršenkoli način udeležena v cestnem prometu;
65. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo;
66. voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do
dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo
pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je
tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A
ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil katerekoli nacionalne kategorije več kot dve leti;
67. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki
hodi po cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, ali se
premika z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno
sredstvo, ki po tem zakonu ni vozilo;
68. gonjač oziroma gonjačka (v nadaljnjem besedilu:
gonjač), vodič oziroma vodička (v nadaljnjem besedilu: vodič)
ali jahač oziroma jahalka (v nadaljnjem besedilu: jahač) je
oseba, ki na cesti goni, vodi ali jaha žival ali goni čredo;
69. gospodarska vožnja je vožnja delovnega stroja ali
prevoz tovora v kmetijski dejavnosti, ki se opravlja na kratkih
razdaljah glede na naravo in posebne potrebe kmetijske
dejavnosti. Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru
turistične ponudbe s skupino vozil, ki jo sestavljajo vlečno
vozilo in največ tri priklopna vozila za prevoz oseb (cestni
turistični vlak);
70. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa,
kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži
oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu;
71. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče
stanje;
72. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da
se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal
skladno s prometnimi pravili;
73. vožnja mimo je vožnja mimo drugega udeleženca
cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na
vozišču;
74. srečanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja z nasprotne smeri;
75. prehitevanje je vožnja mimo drugega udeleženca
cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem
pasu ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu.
Hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima
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najmanj dva prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje;
76. prometni tok je več vozil (prometni tok vozil) ali
pešcev (prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo v isto
smer;
77. bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi
ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila,
udeleženca v cestnem prometu ali ovire;
78. reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka,
ko voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko prične
zavirati ali kako drugače ustrezno ukrepa;
79. zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka
zaviranja do popolne ustavitve;
80. pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in
zavorna pot;
81. zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja
zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih
okoliščin krajša od poti ustavljanja pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo;
82. ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega
vzhoda;
83. očitno pod vplivom alkohola je udeleženec cestnega
prometa takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v prometu nezanesljivo;
84. nezanesljivo je ravnanje udeleženca cestnega prometa, kadar zaradi neznanja, neizkušenosti, vpliva alkohola,
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi drugega vzroka
ne obvladuje svojega ravnanja ali vozila v cestnem prometu
in pride zaradi tega do kršitev prometnih pravil, pomena
prometnih znakov ali znakov policista oziroma druge pooblaščene uradne osebe;
85. ogrožanje je ravnanje v nasprotju z določbo tega
zakona, s katerim udeleženec cestnega prometa povzroči
nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna
nesreča, pa se ni, bodisi po naključju ali zaradi ustreznega
ukrepanja udeležencev cestnega prometa;
86. cestni promet je promet vozil, pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet;
87. prometna ureditev je način potekanja in vodenja
prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali
njegov del določi upravljavec ceste in ga označi s predpisano
prometno signalizacijo. Prometna ureditev obsega:
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na
vrsto prometa;
– omejitve hitrosti in določitev ter izvedba ukrepov za
umirjanje prometa;
– ureditev mirujočega prometa;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev
udeležencem cestnega prometa;
88. zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat,
ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče
zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica);
89. odgovorna oseba je odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba državnega organa ali odgovorna oseba
lokalne skupnosti.
(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem
zakonu enak pomen, kot ga določata Zakon o javnih cestah
in Zakon o prevozih v cestnem prometu.
II. PRAVILA CESTNEGA PROMETA
24. člen
(1) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
prometnih pravilih, razen:
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– če je drugače določeno s prometnim znakom;
– če drugače odredi policist;
– če v skladu s pooblastili drugače odredi občinski re-

(2) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati tako,
da ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali jim ne povzročajo škode.
(3) Udeleženci cestnega prometa ne smejo uporabljati
in tudi ne imeti pri sebi ali v vozilu ali na njem naprav, s katerimi bi lahko otežili, motili ali preprečili delovanje merilnih ali
drugih naprav ali tehničnih sredstev, ki jih uporabljajo pooblaščeni organi pri nadzoru cestnega prometa.
(4) Naprav iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno vgraditi
oziroma namestiti v ali na vozilo.
(5) Napravo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo udeleženec cestnega prometa uporablja ali jo ima pri sebi ali v
vozilu ali na njem, policist zaseže. Če voznik ne odstrani naprave z vozila ali iz njega, se jo odstrani z neposredno ﬁzično
prisilitvijo na njegove stroške.
(6) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s
tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. Z globo
najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za tak prekršek ﬁzična
oseba.
Vožnja z vozilom po cesti
25. člen
(1) Voznik mora voziti po cesti ali delu ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, ki ji pripada njegovo vozilo.
(2) Voznik mora voziti po desnem smernem vozišču oziroma desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje.
Na dvosmerni kolesarski stezi mora voziti po desni strani
steze.
(3) Na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov, morajo voziti vozniki po desni strani smernega vozišča
na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da poteka promet
varno in neovirano.
(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
26. člen
(1) Na smernem vozišču z dvema ali več označenimi
prometnimi pasovi mora voznik voziti po sredini prometnega
pasu.
(2) Na smernem vozišču iz prejšnjega odstavka mora
voznik voziti po desnem prometnem pasu. Če ima smerno
vozišče tri prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih
dveh prometnih pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju.
(3) Na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer v naselju sme voziti voznik motornega vozila,
katerega največja dovoljena masa ne presega 7.500 kg, ki
lahko brez oviranja sledi prometnemu toku, tudi po prometnem pasu, ki ni ob desnem robu smernega vozišča.
(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet
zgosti toliko, da vozila zasedajo vse prometne pasove na
smernem vozišču in se premikajo s hitrostjo, ki jo pogojujejo
pred njimi vozeča vozila, ni dovoljeno zapeljati z enega na
drugi prometni pas, razen zaradi razvrščanja pred križiščem
ali ustavitve vozila.
(5) Če je na smernem vozišču iz prvega odstavka tega
člena na enem od prometnih pasov onemogočen promet
vozil zaradi ovire ali se pas konča, so vozniki, ki vozijo po
sosednjem prometnem pasu dolžni omogočiti vključevanje
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na ta prometni pas tako, da vozijo s primerno hitrostjo in na
takšni razdalji do vozila pred seboj, da se lahko izmenoma
vključi v promet še po eno vozilo (sistem zadrge).
(6) Na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih
pasov za vožnjo v eno smer, ni dovoljeno voziti po smernem
vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri.
(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim ali petim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke.
Vključevanje v promet, sprememba smeri in premiki z
vozilom
27. člen
(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako
drugo spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v promet, se mora voznik prepričati, da to lahko stori
brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali
premoženje in svojo namero pravočasno in nedvoumno nakazati s smerno utripalko.
(2) Voznik vozila, ki nima smernih utripalk, nakaže namero iz prejšnjega odstavka z vodoravno odročeno roko.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vzvratna vožnja
28. člen
(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji.
Voznik vozi vzvratno po desni strani desnega smernega
vozišča glede na položaj vozila. Kadar vozi vzvratno, mora
voznik ustaviti vozilo, ko mu pripelje nasproti po istem prometnem pasu drugo vozilo.
(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu vklopljene
varnostne utripalke. Pri vzvratnem parkiranju in vzvratnem
obračanju mora voznik vklopiti smerne utripalke.
(3) Vzvratna vožnja je prepovedana, kadar bi voznik s
tako vožnjo lahko ogrozil drugega udeleženca v cestnem prometu ali premoženje, zlasti pa na nepreglednem ali zoženem
delu ceste, na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev, na
prehodu ceste čez železniško progo, v predoru, galeriji ali na
mostu, ob zmanjšani vidljivosti ali pri prehajanju z neprednostne na prednostno cesto.
(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije vozila vozniku omogočen pogled na dogajanje za (praznim ali
natovorjenim) vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo
imeti na zadnji strani vozila poleg bele luči za vzvratno vožnjo vgrajeno tudi napravo za dajanje posebnega zvočnega
znaka za vzvratno vožnjo, ki se vklopi z vklopom prestave
za vzvratno vožnjo.
(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
starejša vozila, ki nimajo priključka za vklop luči za vzvratno
vožnjo. Napravo za dajanje posebnega zvočnega znaka
za vzvratno vožnjo je dovoljeno vgraditi in uporabljati le na
vozilih iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali petim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
Razdalja med vozili
29. člen
(1) Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na razdalji, ki ni manjša

Uradni list Republike Slovenije
od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh
sekundah (varnostna razdalja).
(2) Varnostna razdalja mora ne glede na vozne razmere
omogočati:
– da lahko voznik zmanjša hitrost ali ustavi in s tem
prepreči trčenje, če voznik, ki vozi pred njim, zmanjša hitrost
ali ustavi;
– da se lahko voznik, ki prehiteva, varno vrne na izhodiščni prometni pas.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se, ob dobrih prometnih razmerah, kadar se oblikuje kolona, ki vozi
z zmanjšano hitrostjo, varnostna razdalja lahko zmanjša,
vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti,
s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi (minimalna varnostna
razdalja).
(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v
nasprotju z določbo tega člena.
Hitrost vožnje
30. člen
(1) Voznik sme voziti s takšno hitrostjo, da vozilo ves
čas obvladuje in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na
okoliščine lahko pričakuje.
(2) Hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojim sposobnostim, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej,
gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora v njem ali na njem.
(3) Voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako
počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu.
Kadar se za vozilom, ki vozi na čelu kolone s hitrostjo, ki je
nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, po
katerem vozi, in nižja od hitrosti prometnega toka vozil na
smernem vozišču, nabere kolona vozil, ki ga ne more varno
prehiteti, se mora voznik na prvem primernem kraju umakniti
z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.
(4) Kadar je hitrost vozila iz prejšnjega odstavka za več
kot polovico nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali
delu ceste, mora voznik takega vozila vklopiti varnostne utripalke, razen če uporablja rumeno utripajočo luč v skladu s
128. členom tega zakona. Ko se za njim nabere kolona vozil,
ki ga ne more varno prehiteti, se mora na prvem primernem
kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.
(5) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske
točke.
(6) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
31. člen
(1) Voznik ne sme nenadoma zmanjšati hitrosti vožnje,
razen v nevarnosti.
(2) Voznik, ki namerava znatno zmanjšati hitrost, se
mora prej prepričati, da lahko to varno stori.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
32. člen
(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena:
– 50 km/h – na cestah v naselju;
– 30 km/h – v območju omejene hitrosti;
– 10 km/h – v območju umirjenega prometa in v območju za pešce.
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(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih
je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h,
če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi
to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim
znakom.
(3) Naselje, v katerem je hitrost omejena v skladu s
prvim odstavkom tega člena, je pozidano območje ob cesti,
ki ga sestavlja več stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko
celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet
na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih
javnih površin. Naselje vključuje tudi dele ceste znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb. Meje
naselja morajo biti označene s predpisanim prometnim znakom.
(4) Na cesti zunaj naselij je največja dovoljena hitrost
za vozila omejena:
– 130 km/h – na avtocestah;
– 100 km/h – na cestah, rezerviranih za motorna vozila;
– 90 km/h – na vseh ostalih cestah.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je na
cesti, rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg izpolnjenih predpisanih pogojev smerni vozišči med seboj ﬁzično
ločeni in imata najmanj po dva prometna pasova in odstavni
pas ali odstavne niše in je zavarovana proti prehajanju divjadi, največja dovoljena hitrost za vozila omejena na 110 km/h.
Ta omejitev mora biti označena s predpisanim prometnim
znakom.
(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega člena, ter omejitve hitrosti, izražene s postavljenimi prometnimi znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena
s posebnimi napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti
z njimi nadzirajo hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila
policije, kadar policisti z njimi na podlagi dovoljenja generalnega direktorja policije ali odredbe pristojnega organa izvajajo prikrita preiskovalna dejanja po Zakonu o policiji ali Zakonu
o kazenskem postopku. Vozniki teh vozil morajo voziti na tak
način in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in
da ne ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali
njihovega premoženja.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000
tolarjev;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s
30.000 tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki do vključno 10
km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v
območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila se
izreče tudi 1 kazenska točka.
c) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, s
60.000 tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki nad 10 do vključno 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce
ali v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila
se izreče tudi 3 kazenske točke.
d) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z najmanj
120.000 tolarjev. Enako se kaznuje voznik, ki za več kot
20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali
v območju umirjenega prometa. Vozniku motornega vozila
se izreče tudi najmanj 5 kazenskih točk in prepoved vožnje
motornega vozila.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se izreče
vozniku motornega vozila, ki v naselju prekorači dovoljeno
hitrost za več kot 50 km/h, ali v območju za pešce, v območju
umirjenega prometa oziroma v območju omejene hitrosti za
več kot 30 km/h, poleg globe določene v prejšnjem odstavku
tudi 18 kazenskih točk.
(9) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na
avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima ﬁzično
ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima paso-
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voma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje
za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, z 10.000
tolarjev;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, z
20.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
1 kazenska točka;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s
40.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke;
d) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z najmanj
60.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
najmanj 5 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega
vozila.
(10) Voznik, ki preseže s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima ﬁzično ločeni smerni vozišči
z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 20 km/h, z 10.000
tolarjev;
b) če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h, z
20.000 tolarjev;
c) če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h, s
30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
1 kazenska točka;
d) če prekorači hitrost nad 40 km/h do vključno 50 km/h,
s 40.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke;
e) če prekorači hitrost za več kot 50 km/h, z najmanj
60.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
najmanj 5 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega
vozila.
(11) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
drugega udeleženca cestnega prometa, ki prekorači največjo
dovoljeno hitrost, predpisano v tem členu.
33. člen
(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja
vozila:
1. 80 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do
vključno 3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo;
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad
3.500 kg in za takšna vozila, ki vlečejo lahki ali bivalni priklopnik;
– za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago, razen zgibnih avtobusov.
2. 70 km/h:
– za motorna vozila, z največjo dovoljeno maso nad
3.500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni
priklopnik;
– za zgibne avtobuse.
3. 60 km/h:
– za avtobuse na cestah zunaj naselja, v katerih potniki
med vožnjo stojijo;
– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila;
– za traktor, ki ima vzmeteni obe premi in ima delovno
zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor, ki ima
vzmeteni obe premi z vzmetenim traktorskim priklopnikom
in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in
traktorskega priklopnika.
4. 50 km/h:
– za avtobuse na cestah v naselju, v katerih potniki
med vožnjo stojijo in za avtobuse mestnega potniškega prometa;
– za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru
prevažajo potniki;
– za vozila, ki imajo na kolesih nameščene verige za
sneg;
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– za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno
vozilo, razen na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna
vozila;
– za traktor, ki ima vzmeteno najmanj sprednjo premo
in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in
za traktor z vzmeteno najmanj sprednjo premo in vzmetenim
priklopnikom ter z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa
traktorja in traktorskega priklopnika;
– za vsa vozila, kadar je vidljivost manjša od 50 m.
5. 40 km/h:
– za traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa
traktorja in za traktor z vzmetenim traktorskim priklopnikom,
katerega delovna zavora deluje na vsa kolesa traktorja in
traktorskega priklopnika.
6. 30 km/h:
– za traktor, razen traktorja iz 3., 4. in 5. točke tega odstavka, ter traktor s traktorskim priključkom, katerega hitrost
je konstrukcijsko omejena na največ 30 km/h.
7. 20 km/h;
– za motorna vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih ali sedežih, prigrajenih na zunanji strani vozila.
– za cestni turistični vlak.
(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka
morajo ob zmanjšani vidljivosti, manjši od 50 metrov, vozniki
motornih vozil, ki prevažajo nevarno blago, in vozniki motornih vozil, s katerimi se opravlja izredni prevoz, razen izrednih
prevozov, ki se opravljajo zaradi zagotavljanja prevoznosti
cest (pluženje in posipanje), zmanjšati hitrost tako, da je izključeno vsako ogrožanje in ustaviti na najbližjem parkirnem
prostoru, ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako
velja v primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali
drugih razlogov, ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih
okoliščin zmanjšana stabilnost vozila.
(3) Avtobusi, tovorna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg, traktorji in priklopna vozila, razen
lahkih in bivalnih priklopnikov, morajo imeti na vidnem mestu
na zadnji levi strani označbo največje dovoljene hitrosti, ki
je predpisana za to vrsto vozil. Dodatno morajo biti s takšno
označbo označena motorna vozila in skupine vozil, ki smejo
voziti na avtocestah in na cestah, rezerviranih za motorna
vozila, s hitrostjo 80, 90 oziroma 100 km/h. Ta označba je po
obliki in barvi enaka prometnemu znaku za omejitev hitrosti,
njen premer pa je najmanj 20 cm.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000
tolarjev;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s
30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 2
kazenski točki;
c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 60.000
tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih
točk;
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
34. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega
člena lahko vozijo na avtocestah in na cestah, rezerviranih
za motorna vozila, ki imajo ﬁzično ločeni smerni vozišči z
najmanj po dvema prometnima pasovoma, največ:
1. 80 km/h:
– motorna vozila s priklopnimi vozili in zgibni avtobusi;
2. 90 km/h:
– motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja
dovoljena masa presega 12 t, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju;
3. 100 km/h:
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– avtobusi, brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobusov, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju, in
– druga motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 12 t, če imajo to vpisano v
prometnem dovoljenju.
(2) Vpis v prometno dovoljenje se opravi na zahtevo
lastnika vozila, če ima vozilo:
– vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles
in ojačan krmilni mehanizem (servo volan);
– pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda;
– sedeže, pred katerimi ni sedeža ali ustrezne pregrade, z varnostnimi pasovi (zadrževalni sistem) in naslonjali
za glavo.
Vpis ni dovoljen v prometno dovoljenje vozila, s katerim se
prevaža nevarno blago.
(3) Pregled ustreznosti vozila za vožnjo s hitrostjo 90
km/h oziroma 100 km/h opravi organizacija, ki je pristojna za
homologacijo vozil. Za vozila, ki so že registrirana v Republiki
Sloveniji opravi ta pregled organizacija, ki je pooblaščena za
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil (v
nadaljnjem besedilu: organizacija za tehnične preglede).
(4) Vozilo iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka
tega člena, ki je registrirano v tujini, sme voziti s hitrostjo
90 oziroma 100 km/h tudi če nima tega vpisa v prometnem
dovoljenju, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega
člena, voznik pa ima pri sebi dovoljenje oziroma potrdilo (certiﬁkat), s katerim pristojni organ ali pooblaščena organizacija
države, v kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to vozilo
vožnjo s takšno hitrostjo.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če prekorači hitrost do vključno 10 km/h, z 10.000
tolarjev;
b) če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h, s
30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
2 kazenski točki;
c) če prekorači hitrost za več kot 20 km/h, s 60.000
tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih
točk.
35. člen
(1) Hitrost vožnje vozil na javnih cestah zunaj naselja ne
sme biti omejena na manj kot 40 km/h, razen če to terjajo nujni začasni ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej.
(2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Prehitevanje
36. člen
(1) Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljeno prehiteti po desni strani:
– vozilo, ki zavija levo;
– vozilo, ki vozi na cesti v naselju, s smernim voziščem
z dvema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki
ni skrajno desni;
– vozilo, ki vozi na ploščadi z več prometnimi pasovi, v
katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na
kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h;
– tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča.
(3) Vozilo, ki zavija levo, je dovoljeno prehiteti po desni
strani, če je voznik tega vozila dal predpisan znak in zavzel
na vozišču tak položaj, da se da zanesljivo sklepati, da bo
zavil levo, in če je na njegovi desni strani dovolj prostora za
prehitevanje.
(4) Tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča, je dovoljeno prehiteti le po desni strani, če je med
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tirnim vozilom in desnim robom vozišča prometni pas. Na
enosmerni cesti ga je v takem primeru dovoljeno prehiteti
tudi po levi strani.
(5) Prehitevanje po desni strani ni dovoljeno na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, razen na ploščadi
iz tretje alinee drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
(7) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
37. člen
(1) Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti
dovolj prostora. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca
cestnega prometa, ki ga prehiteva.
(2) Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim po istem
prometnem pasu, mora dati voznik predpisan znak, nato pa
ga na primerni bočni razdalji prehiteti. Prehiteti mora brez
oklevanja, po končanem prehitevanju pa se mora, razen
na smernem vozišču z dvema ali več prometnimi pasovi,
čimprej vrniti na prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem.
(3) Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima
pasovoma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti
še drugo vozilo ali drugega udeleženca cestnega prometa,
ostati na prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo
vozilo, če s tem ne ovira hitrejših vozil, ki se mu približujejo
od zadaj.
(4) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k
desnemu robu vozišča.
(5) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
38. člen
(1) Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila:
1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati;
2. če je voznik, ki vozi pred njim, že dal znak, da bo
prehitel vozilo pred seboj ali zavil v levo, ali se je razvrstil za
zavijanje v levo, razen kadar ga prehiteva v skladu z določbo
tretjega odstavka 36. člena tega zakona;
3. pod vrhom klanca, pred ovinkom ali v ovinku, kjer ni
zadostne vidne razdalje, razen na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovoma;
4. v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako
skozi svojo predorsko cev;
5. po odstavnem pasu;
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na
smerno vozišče oziroma na prometni pas, po katerem je vozil
pred prehitevanjem;
7. če smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri
ni prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje;
8. ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za
pešce, na katerem ali ob katerem so pešci;
9. ob zmanjšani vidljivosti, razen na smernem vozišču
z najmanj dvema prometnima pasovoma;
10. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo
zaradi gostote prometa ali drugih razmer v prometu;
11. ko se približuje mestu, kjer se izvaja delo na cesti,
na katerega je opozorjen s predpisano prometno signalizacijo;
12. na križišču;
13. na prehodu ceste čez železniško progo.
(2) V primerih iz 12. in 13. točke prejšnjega odstavka je
dovoljeno prehiteti enosledno vozilo.
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(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s 5., 6. ali 9. točko prvega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
4 kazenske točke.
(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s 3., 4., 7. ali 8. točko prvega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
5 kazenskih točk.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 2., 10., 11., 12. ali
13. točko prvega odstavka tega člena.
39. člen
Ne glede na določbo 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena je na križišču dovoljeno prehiteti:
– vozilo, ki zavija levo v skladu s 36. členom tega zakona;
– vozilo, ki vozi po prednostni cesti;
– vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem
je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.
Vožnja mimo
40. člen
(1) Voznik, ki hoče peljati mimo udeleženca cestnega
prometa, vozila, objekta ali ovire na vozišču, sme to storiti
po levi ali desni strani, če ima dovolj prostora, pri čemer ne
sme ovirati udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma
prihajajo z nasprotne smeri. Če mora pri tem spremeniti smer
vožnje, mora paziti na promet za seboj in spremembo smeri
nakazati s predpisanim znakom.
(2) Če voznik svojo namero, da bo zavil levo, nakaže s
predpisanim znakom in se postavi v takšen položaj, iz katerega se da nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, smejo
drugi vozniki voziti mimo le po njegovi desni, če je na cesti
dovolj prostora.
(3) Vožnja mimo kolone vozil, ustavljene na smernem
vozišču, je prepovedana, če se voznik po vožnji mimo ne bi
mogel varno in brez oviranja vrniti na smerno vozišče za vožnjo v smeri, v kateri vozi, ali nadaljevati vožnje po prometnem
pasu, po katerem vozi.
(4) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka na smernem
vozišču dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila s
primerno hitrostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali kolone vozil po desni strani, razen, kadar so se vozila
v koloni ustavila pred križiščem.
(5) Vožnja mimo vozila, ustavljenega pred prehodom
za pešce, na katerem je ali na katerega stopa pešec, je prepovedana.
(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom
tega člena. Izreče se mu tudi 5 kazenskih točk.
(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali
tretjim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Obračanje
41. člen
(1) Obračanje vozila v cestnem prometu je prepovedano:
– na ozkih ali nepreglednih delih cest;
– na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih
delih cest;
– ob gostem prometu vozil;
– ob zmanjšani vidljivosti.
(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena.
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(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Srečanje
42. člen
(1) Pri srečanju mora voznik zagotoviti na svoji levi
strani zadostno bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem cestnega prometa, s katerim se srečuje, če je treba,
pa se tudi umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost
ali ustaviti.
(2) Na križišču se srečuje voznik, ki zavija levo, z vozilom, ki prihaja z nasprotne smeri in tudi zavija levo tako, da
ga pusti mimo na svoji desni strani.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
43. člen
(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim
vzdolžnim nagibom (npr: gorske ceste), kjer je srečanje oteženo, mora ustaviti vozilo in po potrebi zapeljati vzvratno ter
omogočiti varno srečanje voznik, ki to lažje stori.
(2) Na cesti z velikim vzdolžnim nagibom ustavi praviloma tisti, ki vozi navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi
navkreber, zaradi prometnih okoliščin to lažje storiti.
(3) Kadar mora na cesti iz prejšnjega odstavka pri srečanju eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik
vozila:
– ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo;
– ki se srečuje z avtobusom.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vključevanje v cestni promet
44. člen
(1) Voznik mora pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po
prometnem pasu, na katerega se vključuje:
– kadar se vključuje v promet na prednostni cesti s
ceste, ki je s predpisano prometno signalizacijo označena
kot neprednostna;
– kadar se vključuje z nekategorizirane ceste v promet
na javni cesti;
– kadar se vključuje v promet na cesti s parkirnega
prostora ali z druge površine, ki ni cesta.
(2) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Približevanje križišču in razvrščanje
45. člen
(1) Voznik, ki se približuje križišču, mora voziti posebno
previdno. Voziti sme s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi
in pusti mimo vozila in druge udeležence cestnega prometa,
ki imajo na križišču prednost.
(2) Ko se približuje križišču, se mora voznik na zadostni
razdalji pred križiščem razvrstiti:
– za zavijanje v levo – na levo stran smernega vozišča
ali na prometni pas za zavijanje v levo;
– za vožnjo naravnost – na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za vožnjo naravnost;
– za zavijanje v desno – na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v desno;
– kot je določeno s prometno signalizacijo, če je razvrščanje urejeno na tak način.
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(3) Voznik ne sme zapeljati na križišče, če bi zaradi
gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišču
in oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
Prednost na križišču
46. člen
(1) Na križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne
strani.
(2) Voznik, ki na križišču zavija levo, mora pustiti mimo
vozila, ki prihajajo z nasprotne smeri in vozijo naravnost ali
zavijajo desno.
(3) Voznik, ki zavija na križišču desno, mora pustiti
mimo vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali
kolesarski stezi, ki jo prečka.
(4) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi
avtobusom in drugim vozilom, ki vozijo po označenem prometnem pasu za vozila javnega prevoza potnikov, ki je desno
od prometnega pasu, po katerem vozi.
(5) Voznik, ki na križišču zavija, mora dati prednost
pešcem, ki prečkajo vozišče, na katero namerava zaviti. Ko
voznik pri zavijanju prečka dvosmerno kolesarsko stezo,
mora pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po tej stezi.
(6) Tirna vozila imajo na križišču prednost pred drugimi
vozili.
(7) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke.
(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vožnja na križišču
47. člen
(1) Voznik, ki zavija na križišču levo, zapelje do sredine
križišča, razen če s prometno signalizacijo ni določeno drugače ali če tega ne dopušča promet z nasprotne smeri.
(2) Na križišču, razen na krožnem, je menjava prometnega pasu prepovedana.
(3) Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z
dvema ali več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli od teh pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno
vozišče tudi voznik, ki prihaja z nasprotne smeri. V takem
primeru zapelje voznik, ki zavija levo, na levi prometni pas,
voznik, ki zavija desno, pa na desni prometni pas tega smernega vozišča. Avtobusno postajališče, zgrajeno neposredno
za križiščem, ni desni prometni pas v smislu te določbe.
(4) Na križišču, kjer prednostna cesta zavija desno in
je potek prednostne ceste označen s predpisano prometno
signalizacijo, mora biti vozilom na kolesarski stezi, ki je
speljana naravnost na vozišče, s predpisanim prometnim
znakom (»križišče s prednostno cesto« z dopolnilno tablo
»za kolesarje«) odvzeta prednost.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena in voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca ceste
pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
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Krožno križišče
48. člen
(1) Na krožnem križišču mora biti promet s prometno
signalizacijo urejen tako, da ima voznik na vozišču krožnega križišča prednost pred voznikom, ki se vključuje na to
vozišče.
(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji
prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na
križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče
na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna
situacija tega ne dovoljuje.
(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem
vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem
prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na
levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas, vozišča
krožnega križišča.
(4) Preden zapusti križišče iz prejšnjega odstavka, se
mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu.
(5) Na izvozu s krožnega križišča, na katerem je dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu,
mora biti zunanji prometni pas namenjen izključno zavijanju
desno.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Prehod za pešce
49. člen
(1) Prehodu za pešce se mora voznik približevati s potrebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko vozilo ustavi,
če bi z vožnjo preko prehoda ogrožal pešce.
(2) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen
s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa omogočiti
pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo
nanj.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljata tudi na prehodu za pešce na kolesarski stezi ali
drugi prometni površini.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega
odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
4 kazenske točke.
Prehod ceste čez železniško progo
50. člen
(1) Na prehodu ceste čez železniško progo ima vlak ali
drugo prevozno sredstvo, ki se premika po železniških tirih (v
nadaljnjem besedilu: vlak), prednost pred vsemi udeleženci
cestnega prometa.
(2) Voznik, ki se približuje prehodu preko železniške
proge, mora voziti s potrebno previdnostjo in s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavi pred prehodom.
(3) Udeleženec cestnega prometa se mora ustaviti pred
prehodom čez železniško progo:
– ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma da
se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati;
– ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že
spuščene;
– ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s
predpisanim znakom;
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– na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu
približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to
ni posebej opozorjen.
Na prehodu pešpoti ali kolesarske poti čez železniško progo
se lahko namesto svetlobnega znaka iz prve alinee tega odstavka uporabi enakomerno ponavljajoč zvočni znak, ki ima
v tem primeru enak pomen, kot svetlobni znak.
(4) Prehod in približevanje prehodu ceste čez železniško progo mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, drug udeleženec cestnega prometa pa
z globo 30.000 tolarjev.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
51. člen
(1) Nezavarovan je prehod ceste čez železniško progo, ki je brez zapornic, polzapornic ali svetlobnih prometnih
znakov, ki napovedujejo prihod vlaka.
(2) Na nezavarovanem prehodu ceste čez železniško
progo mora biti udeležencem cestnega prometa:
– zagotovljena zadostna pregledna razdalja glede na
hitrost vlakov na tem delu proge in
– omogočeno, da pravočasno in zlahka opazijo bližajoči
se vlak.
(3) Ko se nezavarovanem prehodu približuje vlak, se
morajo udeleženci cestnega prometa ustaviti pred prehodom
in pustiti vlak mimo. Progo smejo prečkati šele, ko se prepričajo, da se prehodu ne približuje vlak.
(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Ustavitev in parkiranje
52. člen
(1) Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno le
na desni strani vozišča v smeri vožnje. Če so na desni strani
vozišča tirnice, je dovoljena ustavitev ali parkiranje na levi
strani vozišča. Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali
parkiranje na obeh straneh smernega vozišča.
(2) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti
vzporedno z robom vozišča in sme biti oddaljeno od roba
največ 30 cm, razen če je drugače določeno s predpisano
prometno signalizacijo. Parkiranje v drugi vrsti, ob parkiranih
vozilih, je prepovedano.
(3) Če so parkirna mesta označena s predpisanimi
označbami na vozišču ali na drugi prometni površini, je dovoljena ustavitev ali parkiranje le v skladu s temi označbami.
(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano:
1. na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m
pred prehodom. Če so na vozišču pred prehodom označena
parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s
predpisano označbo na vozišču;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti,
kolesarskem pasu ali na tirnicah. Če je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora
biti za pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika,
ki ne sme mejiti na vozišče;
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3. na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji
manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice;
4. na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega
roba prečnega vozišča pred križiščem, razen če je drugače
določeno s predpisano prometno signalizacijo;
5. v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu
in nadvozu;
6. na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču,
ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
7. na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod
vrhom klanca ipd.);
8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in neprekinjeno ločilno črto
ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom
vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m;
9. na pospeševalnem, zaviralnem in odstavnem pasu.
Na odstavnem pasu je za nujno potreben čas dovoljena ustavitev vozila v sili. Ob tem mora voznik storiti vse potrebno, da
ustavljeno vozilo, osebe ali tovor ne ogrožajo udeležencev v
cestnem prometu;
10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni
prometni znak;
11. na vozišču ceste zunaj naselja;
12. na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več
prometnimi pasovi;
13. na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki
niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu
tovrstnih vozil;
14. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega
prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega
zemljišča. Dovoz na dvorišče, v objekt ali k objektu, pred
katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti
na vhodu označen s predpisanim prometnim znakom, če pa
so na vozišču pri vhodu označena parkirna mesta, pa tudi s
predpisano označbo na vozišču;
15. na označenem parkirnem prostoru za invalide oziroma invalidke (v nadaljnjem besedilu: invalide), razen za
osebe iz četrtega odstavka 53. člena tega zakona;
16. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim
vozilom;
17. nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant).
Prepoved iz te točke mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo;
18. v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, in v
območju za pešce.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom
tega člena ali s 1., ali 3., ali 4., ali 6., ali 10., ali 11., ali 12., ali
13., točko prejšnjega odstavka.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekrške
voznik, ki ravna v nasprotju z 2., ali 5., ali 7., ali 8., ali 9., ali
14., ali 15., ali 16., ali 17., ali 18., točko četrtega odstavka
tega člena.
Parkiranje na kraju, kjer to ni dovoljeno
53. člen
(1) Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev
(bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov)
na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za
njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila
na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo
ne ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu ali jih ne
ovira v smislu 2. do 7. točke petega odstavka 123. člena tega
zakona. Na način iz prejšnjega stavka lahko parkirajo tudi
osebe iz četrtega odstavka tega člena.
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(2) Na način iz prejšnjega odstavka smejo za nujno
potreben čas parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije.
(3) Kadar upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) iz prvega ali drugega odstavka
tega člena parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 1,60 m širok del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na
vozišče.
(4) Na označenem parkirnem prostoru za invalida sme
parkirati vozilo:
– oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti
spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj
60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z
mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj
30% telesno okvaro,
– težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb,
– spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali
druge alinee tega odstavka, ki sama ne more ali ne sme voziti
motornega vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno
in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa,
– spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo,
ki je težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi
izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice
ovirana pri gibanju.
(5) Voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim odstavkom tega člena, mora označiti parkirano vozilo z
veljavno parkirno karto.
(6) Osebi iz četrtega odstavka tega člena in zdravstveni
službi, socialni službi oziroma invalidski organizaciji, katere
delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje,
izda parkirno karto na njeno zahtevo upravna enota, na območju katere ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče
oziroma sedež.
(7) Obliko parkirne karte, njeno veljavnost, postopek
in stroške za njeno izdajo, evidenco izdanih parkirnih kart
in način označevanja vozila predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve.
(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ima veljavno parkirno karto in ki ravna v nasprotju s
petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba iz prvega odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju s
prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki neupravičeno uporabi parkirno karto.
(11) Neupravičeno uporabljeno parkirno karto policist
ali občinski redar odvzame in jo pošlje upravni enoti, ki jo je
izdala. O odvzemu izda potrdilo.
Odpiranje vrat vozila
54. člen
(1) Med vožnjo morajo biti vrata vozila zaprta.
(2) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik ali potnik ne sme odpreti vrat, če bi s tem oviral ali ogrozil drugega
udeleženca cestnega prometa.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Zapustitev vozila
55. člen
(1) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno,
da se vozilo ne more samo premakniti in vozilo zavarovati
pred neupravičeno uporabo.
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(2) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s prejšnjim
odstavkom.

III. VOZILA V CESTNEM PROMETU

Območja kratkotrajnega parkiranja

59. člen
(1) Vozilo mora imeti v cestnem prometu brezhibne
predpisane naprave in opremo ter izpolnjevati predpisane
pogoje glede varstva okolja.
(2) Motorno in priklopno vozilo, registrirano v tujini, sme
biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če ima brezhibne naprave in opremo, predpisano z veljavno mednarodno
konvencijo o cestnem prometu. V zimskih razmerah mora
imeti zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna
vozila, registrirana v Republiki Sloveniji.
(3) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave, nadomestni deli, oprema ali posamezni sklopi, ki so
homologirani, če se za takšne naprave, dele, opremo ali
posamezne sklope zahteva homologacija, in tipsko ali posamično odobreni za to vozilo.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki vozi v cestnem prometu vozilo, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev glede varstva okolja ali nima brezhibnih
predpisanih naprav za upravljanje, naprav za ustavljanje, naprav za povezavo vlečnega in priklopnega vozila, pnevmatik
ali tahografa, ali če te ne delujejo brezhibno.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki vozi v cestnem prometu vozilo, ki nima brezhibnih
predpisanih naprav ali predpisane opreme, razen naprav iz
prejšnjega odstavka ali zimske opreme, ali če te ne delujejo
brezhibno.
(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, registriranega v tujini, ki vozi v cestnem
prometu vozilo, ki ni označeno s predpisano označbo države,
v kateri je registrirano.
(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki vgradi napravo v vozilo v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena, in voznik, ki vozi takšno vozilo.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
(9) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.

56. člen
(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako,
da sme trajati največ 2 uri.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Označbe na vozišču ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje
časovno omejeno, morajo biti modre barve.
(3) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik
označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku
dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(4) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 30.000 tolarjev.
Označitev ustavljenih vozil
57. člen
(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne nesreče ali drugega vzroka na cesti in zato predstavlja
nevarnost za druge udeležence cestnega prometa, mora
voznik takoj vklopiti varnostne utripalke. Na nevarnih oziroma
nepreglednih delih ceste ali če vozilo nima naprave za vklop
varnostnih utripalk ali ta ne deluje, mora voznik postaviti
varnostni trikotnik.
(2) Ustavljeno skupino vozil, razen motornega vozila z
lahkim ali bivalnim priklopnikom, kolono vozil ali vozilo, ki prevaža nevarno blago, je treba označiti z dvema varnostnima
trikotnikoma.
(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti ob desni rob
vozišča:
– tako, da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, pravočasno
in zlahka opazijo;
– na takšni razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja
od zadaj in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno
ustavi vozilo ali zapelje mimo ustavljenega vozila.
Dva trikotnika se postavita vzporedno eden poleg drugega tako, da sta oddaljena eden od drugega za dolžino
stranice.
(4) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je treba vozilo iz
prvega odstavka tega člena osvetliti v skladu z določbo sedmega odstavka 61. člena tega zakona. Če zaradi tehničnega
stanja vozila to ni mogoče ali če vozilo kljub temu ni vidno na
potrebni razdalji, je treba ustavljeno vozilo označiti z rumeno
utripajočo lučjo, baklo ali na drug primeren način.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Ustavljeno vozilo na železniški progi
58. člen
(1) Če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takoj odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma
obvestiti center za obveščanje ali policijo in pravočasno opozoriti strojevodjo vlaka.
(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.

Naprave in oprema

Luči in odsevniki na vozilu
60. člen
(1) Na vozilih v cestnem prometu smejo biti nameščene samo homologirane luči in odsevniki, predpisani s tem
zakonom in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi.
(2) Vozniki motornih vozil in drugi udeleženci cestnega
prometa smejo uporabljati predpisane luči le po določilih
tega zakona.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Uporaba luči na vozilu
61. člen
(1) Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti
v cestnem prometu s prižganimi lučmi.
(2) Ponoči uporablja voznik iz prejšnjega odstavka praviloma žaromete z dolgim snopom svetlobe, ki jih mora
pravočasno zasenčiti, ko mu prihaja nasproti drugo vozilo,
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skupina pešcev ali vlak, če vodi cesta ob železniški progi,
ali če je spredaj vozeče vozilo tako blizu, da bi dolgi snop
svetlobe motil voznika. Ob zasenčenju žarometov je treba
prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi lučmi (luči za označevanje vozila) v
cestnem prometu ni dovoljena.
(3) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabljati
žarometov z dolgim snopom svetlobe.
(4) Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali žaromete za meglo (meglenke) ali
kombinacijo teh luči. Uporaba meglenk je dovoljena le, kadar
je vidljivost manjša od 50 m. Uporaba zadnjih meglenk ni
dovoljena na vozilu, za katerim vozi na majhni razdalji drugo
vozilo (npr. v koloni vozil).
(5) Luči in odsevniki na vozilu med vožnjo ne smejo biti
zakriti ali umazani.
(6) Voznik iz prvega odstavka tega člena mora voziti
podnevi s prižganimi lučmi za dnevno vožnjo. Kot luči za
dnevno vožnjo se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi,
katerih svetilnost je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25%. Luči za dnevno vožnjo ali zasenčeni žarometi, ki se
uporabljajo kot luči za dnevno vožnjo, so lahko prižgane, ne
da bi bile sočasno prižgane pozicijske luči.
(7) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti
ponoči in ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno s pozicijskimi
lučmi. V naselju zadostuje, da je vozilo osvetljeno s pozicijskimi lučmi na tisti strani vozila, ki je obrnjena proti sredini
ceste. Označitev vozila s pozicijskimi lučmi ni potrebna na
cesti, na kateri cestna razsvetljava zagotavlja dobro vidnost
vozila ali če je vozilo ustavljeno ali parkirano na označenem
parkirnem prostoru.
(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti ali v predoru ne uporabi luči v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim, petim, šestim ali sedmim
odstavkom tega člena.
Žaromet za osvetljevanje okolice vozila
62. člen
(1) Žaromet za osvetljevanje okolice vozila sme biti prižgan le pri opravljanju dela in ne sme slepiti ali kako drugače
motiti udeležencev cestnega prometa.
(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Osvetlitev živali ali črede
63. člen
(1) Gonič, vodič živali ali črede in jahač mora poskrbeti,
da je žival ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti v cestnem prometu označena s svetilko, čreda pa spredaj in zadaj z najmanj po eno svetilko. Svetilke morajo oddajati belo svetlobo
in morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v
cestnem prometu pravočasno in zlahka opazijo. Jezdna žival
je lahko namesto svetilke označena z odsevnimi trakovi na
spodnjih delih nog.
(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali oziroma črede ali jahač, ki ravna v nasprotju
z določbo tega člena.
Zvočni in svetlobni opozorilni znaki
64. člen
(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake sme uporabiti
voznik le kadar je ogrožen on sam ali kdo drug in pri prehitevanju zunaj naselja. Pri prehitevanju vprežnih vozil ali
jahačev in pri prehitevanju v naselju sme opozarjati le s svetlobnimi opozorilnimi znaki. Pri dajanju svetlobnih opozorilnih
znakov mora paziti, da ne zaslepi drugega voznika.
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tudi:

(2) Voznik mora vklopiti varnostne utripalke na vozilu

– pri vstopanju otrok v avtobus ali drugo motorno vozilo,
s katerim se opravlja prevoz skupine otrok, in izstopanju iz
njega;
– ko je treba opozoriti druge udeležence cestnega prometa na nevarnost na cesti, zlasti če je zadnji v ustavljeni ali
počasi vozeči koloni vozil na cesti zunaj naselja.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Tovor na vozilu
65. člen
(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, morajo biti na in v vozilu naložene in pritrjene
oziroma pokrite tako, da:
– ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa;
– ne povzročajo škode na cesti in objektih;
– ne onesnažujejo okolja;
– ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;
– ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
– ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;
– ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih
predpisanih označb;
– se ne razsipajo ali padajo z vozila.
(2) Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev
tovora, zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska
tablica ali luči na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj
izpostavljen del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z
registrsko tablico in predpisanimi lučmi in odsevniki.
(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, in
oseba, ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
66. člen
(1) Tovor ne sme segati čez sprednji del vozila. Lažje
predmete je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku na
osebnem avtomobilu ali tovornem vozilu tako, da sega tovor
največ 1 m preko sprednjega dela vozila. Del tovora, ki sega
preko sprednjega dela vozila, ne sme biti nižje od nivoja
strehe vozila.
(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela
vozila oziroma skupine vozil. Na tovornem ali priklopnem
vozilu mora biti tovor oprt na najmanj 5/6 svoje dolžine.
(3) Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ pol
metra preko sprednjega in zadnjega dela vozila, njegova
širina pa ne sme presegati enega metra. Na enoslednih
vozilih ni dovoljeno prevažati nezavarovanega nevarnega
orodja (kose, vile ipd.).
(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
(5) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
opravlja prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju z določbami tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
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Označevanje tovora
67. člen
(1) Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila, mora biti na najbolj izpostavljeni točki označen:
– na osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih,
štirikolesih in lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo osebni avtomobili – s tablo, veliko najmanj 25 × 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki odseva
svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje;
– na drugih vozilih – s tablo, veliko 50 × 50 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki
odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje.
(2) Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je treba znaku iz
druge alinee prejšnjega odstavka dodati rdečo neslepečo
luč.
(3) Izjemoma je lahko podnevi ob dobri vidljivosti tovor,
ki se prevaža na osebnem avtomobilu, označen z rdečo
tkanino, veliko najmanj 50 x 50 cm.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
68. člen
(1) Če sega tovor čez vozilo na bočnih straneh, mora biti
glede na vrsto vozila označen na bočno najbolj izpostavljenih
mestih na sprednji in zadnji strani s tablami iz prve oziroma
druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki morajo biti
nameščene prečno na smer vožnje. Ponoči in ob zmanjšani
vidljivosti mora biti tak tovor označen na bočno najbolj izpostavljenih mestih tudi z belima lučema na sprednji strani in z
rdečima lučema na zadnji strani.
(2) V primeru, da tovor na vozilu zakriva vidno polje v
vzvratnih ogledalih, je treba namestiti dodatni vzvratni ogledali, ki omogočata normalno vidno polje. Dodatnih vzvratnih
ogledal ni treba namestiti na vozila, s katerimi se opravlja
izredni prevoz, pri katerem zagotavljata varnost prevoza najmanj dve spremljevalni vozili.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
Obremenitev in dimenzije vozila
69. člen
(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje
dovoljene mase vozila ali s prometnim znakom omejene
skupne mase.
(2) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila
nad dovoljeno osno obremenitvijo po določilih proizvajalca
vozila.
(3) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila
preko predpisane ali s prometnim znakom omejene osne
obremenitve. Vozilo s tovorom ne sme presegati predpisane
ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali dimenzije,
predpisane za posamezno vrsto vozil ali omejeno s prometnim znakom, razen v primerih in pod pogoji iz 70. člena
tega zakona.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena so dovoljene tolerance do 3% pri skupni
masi in osni obremenitvi motornih in priklopnih vozil.
(5) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja prevoz, in oseba, ki naloži tovor, ki se opravlja
v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Z globo
40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi oseba, ki je na-
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ročnik prevoza, če se opravlja prevoz v nasprotju s prvim ali
drugim odstavkom tega člena na njeno zahtevo.
(6) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki naloži tovor, ki se opravlja v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 50.000 tolarjev. Z globo najmanj 100.000
tolarjev se kaznuje za prekršek tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je naročnik prevoza, če se
opravlja prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena na njeno zahtevo, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 50.000 tolarjev.
Izredni prevoz
70. člen
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj
s tovorom presega predpisano ali s prometnim znakom omejeno osno obremenitev, predpisano ali s prometnim znakom
omejeno skupno maso ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s prometnim znakom omejeno dimenzijo.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi le, če je pristojni
organ izdal zanj dovoljenje.
(3) Izredni prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v dovoljenju.
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka
tega člena se lahko opravi izredni prevoz v primerih in pod
pogoji, določenimi v zakonu o javnih cestah, tudi brez dovoljenja za izredni prevoz. Brez dovoljenja se lahko opravi
izredni prevoz tudi v primeru vleke pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na
vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo
izloči iz prometa, ter pluženja in posipanja cest pri zimskem
vzdrževanju cest.
(5) Voznik, spremljevalec in organizator oziroma organizatorka (v nadaljnjem besedilu: organizator) izrednega prevoza morajo biti za izvajanje izrednih prevozov usposobljeni
po predpisanem programu. Med izvajanjem izrednega prevoza morajo imeti potrdilo o usposobljenosti pri sebi in ga na
zahtevo dati policistu na vpogled.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše program
usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike
izrednih prevozov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa,
obrazec potrdila o uspešno opravljenem programu, način
vodenja evidence o izdanih potrdilih, in pooblasti organizacije
za izvajanje tega programa.
(7) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja izredni prevoz, oseba, ki naloži tovor in oseba,
ki je naročnik prevoza, ki se opravlja v nasprotju z drugim
ali tretjim odstavkom tega člena, ter voznik, spremljevalec
ali organizator, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega
člena.
(8) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja izredni prevoz, pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki naloži tovor, in pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki je naročnik prevoza, ki
se opravlja v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega
člena, ter pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja izredni prevoz v nasprotju s petim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj
50.000 tolarjev.
Nalaganje in razlaganje tovora
71. člen
(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno
pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet vozil ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa.
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(2) Če je vozilo ustavljeno na cesti zaradi nalaganja ali
razlaganja tovora, ustavitev ne sme trajati dlje, kot je nujno
potrebno.
(3) Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja tovora
vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik
za to dovoljenje pristojnega organa lokalne skupnosti.
(4) Z nalaganjem ali razlaganjem tovora se ne sme
onesnažiti ceste ali povzročiti čezmernega hrupa.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
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Prepovedano nagrajevanje
78. člen
(prenehal veljati)
Tahograf
79. člen
(prenehal veljati)
Zapisni list in zapisna kartica
80. člen
(prenehal veljati)

IV. POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV

Izjeme

Prepoved uporabe določenih naprav ali opreme

81. člen

72. člen
(1) Voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali
naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).
(2) Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih
zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka je med vožnjo
dovoljeno telefoniranje, vendar le ob uporabi v vozilo vgrajene naprave za prostoročno telefoniranje ali brezžične slušalke za eno uho, če vozniku pri tem ni treba ﬁzično upravljati
s telefonskim aparatom. Pri opravljanju nalog, potrebnih za
reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo
velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog policije, je med vožnjo dovoljena uporaba
radijske postaje.
(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(prenehal veljati)

Trajanje vožnje
73. člen
(prenehal veljati)
Odmor
74. člen
(prenehal veljati)
Dnevni počitek
75. člen
(prenehal veljati)
Prekinitev dnevnega počitka
76. člen
(prenehal veljati)
Tedenski počitek
77. člen
(prenehal veljati)

Gospodarska vožnja
82. člen
(1) Gospodarske vožnje se smejo opravljati v kmetijski
dejavnosti z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora, pri
prevozu oseb v okviru turistične ponudbe pa tudi s cestnim
turističnim vlakom. Gospodarske vožnje se lahko opravljajo
le na kratkih razdaljah na nekategoriziranih, občinskih in
državnih cestah.
(2) Ob upoštevanju prostega proﬁla ceste in cestnih objektov lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim
se pri gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil
tega zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
za največ 20%, višina pa za največ 10%.
(3) Če v skladu s prejšnjim odstavkom širina tovora
presega predpisano, mora biti tovor na najbolj izpostavljenih
bočnih točkah na sprednji in zadnji strani označen s predpisanimi tablami na način, določen prvem odstavku 68. člena
tega zakona. Cestni turistični vlak mora biti na vlečnem in na
zadnjem priklopnem vozilu označen z dobro vidnima rumenima utripajočima lučema.
(4) Gospodarske vožnje se smejo opravljati le podnevi.
Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro
vidnost vozil, se lahko ponoči opravljajo vožnje s cestnim
turističnim vlakom. Na cesti, na kateri je največja dovoljena
hitrost v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega zakona
večja od 50 km/h, je vožnja cestnega turističnega vlaka prepovedana.
(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na
določenem območju in v določenem časovnem obdobju,
mora upravljavec ceste na to opozoriti druge udeležence
cestnega prometa s predpisano prometno signalizacijo. Cesto ali njen del, po katerem poteka proga cestnega turističnega vlaka, mora označiti s predpisano prometno signalizacijo
ter urediti in označiti končni postaji in morebitna vmesna postajališča. Končni postaji cestnega turističnega vlaka morajo
biti zunaj vozišča.
(6) Prevoz oseb s cestnim turističnim vlakom zunaj
označene proge iz prejšnjega odstavka je prepovedan.
(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali
šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
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Varnostni pas
83. člen
(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki oziroma
potnice (v nadaljnjem besedilu: potnik) v motornem vozilu,
na vseh sedežih, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na
način, ki ga je predvidel proizvajalec oziroma proizvajalka (v
nadaljnjem besedilu: proizvajalec) vozila glede na konstrukcijo zadrževalnega sistema.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
avtobuse mestnega potniškega prometa in za avtobuse, ki
imajo stojišča, na katerih potniki stojijo.
(3) Varnostnega pasu ni treba uporabljati osebi iz prvega odstavka tega člena, ki z veljavnim zdravniškim potrdilom dokaže, da pasu zaradi zdravstvenih razlogov ne
more uporabljati.
(4) Minister, pristojen za zdravje, izda natančnejši predpis o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam iz prejšnjega odstavka ni treba uporabljati varnostnih pasov ter o
obliki in vsebini zdravniškega potrdila.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Zaščitna čelada
84. člen
(1) Voznik in potnik na kolesu z motorjem, motornem
kolesu, trikolesu, lahkem štirikolesu in štirikolesu brez zaprte
kabine, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano
zaščitno motoristično čelado.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zaščitne
čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na vozilu z
vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za homologacijo vozil, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni
zadrževalni sistem.
(3) Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo ali kolo s pomožnim motorjem, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto
homologirano zaščitno kolesarsko ali motoristično čelado.
Enako velja tudi za otroka, ki se na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem vozi kot potnik.
(4) Jahač mora imeti med ježo na glavi zaščitno čelado.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, in jahač, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
Vleka pokvarjenega vozila
85. člen
(1) Vleka dvoslednega motornega vozila je dovoljena
le, če se to zaradi okvare ne more premikati samo. Vleka
enoslednega vozila je prepovedana.
(2) Vleka pokvarjenega vozila je prepovedana na avtocesti in na cesti, rezervirani za motorna vozila.
(3) Če se dvosledno motorno vozilo pokvari na cesti
iz prejšnjega odstavka, je vleka dovoljena le do najbližjega
izvoza.
(4) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
(5) Med vleko morata imeti obe vozili vklopljene varnostne utripalke. Če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali
te ne delujejo, mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj
ena rumena utripajoča luč, ki mora biti dobro vidna z vseh
strani. Če rumena utripajoča luč ni dobro vidna z zadnje
strani, mora biti taka luč tudi na vlečenem vozilu.
(6) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka
tega člena je po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, dovoljena vleka pokvarjenega tovornega vozila ali avtobusa do najbližjega kraja, kjer je mogoče okvaro odpraviti, če
vleka takega vozila po cesti nižje kategorije ni mogoča.
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(7) Pri vleki po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna
vozila, mora biti vlečeno vozilo oprto na vlečno vozilo ali na
priklopno vozilo za vleko pokvarjenih vozil, na obeh vozilih
pa morata biti prižgani najmanj po dve dobro vidni rumeni
utripajoči luči, in sicer na vlečnem vozilu na sprednji strani,
na vlečenem vozilu pa na zadnji strani.
(8) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(9) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 30.000 tolarjev.
86. člen
(1) Pokvarjeno motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo
ali drogom:
– z vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni
avtomobil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo za upravljanje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje.
– z drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upravljanje, če pa njegova skupna masa presega maso vlečnega
vozila, pa tudi brezhibno delovno zavoro, ki deluje tudi, kadar
motor ne deluje.
(2) Če pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se
lahko vleče motorno vozilo le tako, da je oprto na vlečno
vozilo.
(3) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim
vozilom ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m.
(4) Motornega vozila, ki ni označeno z veljavno prometno nalepko, ni dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(6) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 30.000 tolarjev.
87. člen
(1) Vlečeno vozilo sme upravljati oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz prvega odstavka 138. člena tega zakona.
(2) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
odredi vožnjo v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna
oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
88. člen
(1) Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim
priklopnim vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega
prostora zunaj vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa.
(2) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
89. člen
(1) Pri vleki ponoči morajo biti na vlečenem vozilu prižgane najmanj pozicijske luči. Na vlečnem vozilu mora biti
prižgana najmanj ena rumena utripajoča luč, ki mora biti
dobro vidna z vseh strani. Če rumena utripajoča luč ni dobro
vidna z zadnje strani, mora biti taka luč tudi na vlečenem
vozilu.
(2) Kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 metrov,
je vleka pokvarjenih vozil prepovedana. Če se takšne razmere pojavijo med vleko ali se vozilo na cesti pokvari v takšnih
razmerah, je vleka dovoljena le do najbližjega kraja, kjer je
mogoče pokvarjeno vozilo izločiti iz prometa.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
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ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 30.000 tolarjev.

(8) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.

Vleka priklopnega vozila

Prevoz skupine otrok

90. člen
(1) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči največ eno
priklopno vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa
največ dve priklopni vozili, razen pri gospodarski vožnji za
prevoz oseb v turistične namene (turistični vlak), pri kateri so
dovoljena največ tri priklopna vozila.
(2) Z motornim vozilom je dovoljeno vleči priklopno vozilo le, če je na vozilu vgrajena homologirana vlečna naprava
tako, kot je določil proizvajalec vozila.
(3) V primeru, da priklopno vozilo ali tovor na njem zakriva vidno polje v vzvratnem ogledalu vlečnega vozila, morata
biti na vlečnem vozilu nameščeni dodatni vzvratni ogledali,
ki omogočata normalno vidno polje.
(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
(6) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.

92. člen
(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim
vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu, izpolnjuje tudi posebne pogoje glede starosti, naprav
in opreme in je označeno s predpisanim znakom. Avtobus,
s katerim se prevaža skupina otrok, ki presega predpisano
starost, mora poleg rednih tudi na preventivne tehnične preglede.
(2) Skupino otrok, ki se vozi z avtobusom, mora, razen
pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu,
spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec (učitelj oziroma učiteljica, vzgojitelj oziroma vzgojiteljica, trener oziroma
trenerka ipd.), ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo
in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v vozilu.
(3) Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali
predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti
z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
(4) Voznik, ki vozi skupino otrok, mora poleg splošnih
pogojev, predpisanih v tem zakonu, izpolnjevati posebne
pogoje glede posedovanja vozniškega dovoljenja oziroma
vozniških izkušenj.
(5) Voznik iz prejšnjega odstavka ne sme v delovnem
dnevu, ko vozi skupino otrok, opravljati drugega dela, ki
bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja
motornega vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali ekskurzije, izvedba ali sodelovanje pri izvedbi športne
vadbe ali treninga ipd.).
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati voznik, ki vozi skupino
otrok, in vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok. Minister,
pristojen za šolstvo in šport, predpiše število pedagoških
spremljevalcev glede na število otrok v vozilu in druge, za
varnost pomembne okoliščine, njihove naloge pri spremljanje
skupine otrok, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati.
(7) Skupina otrok je skupina najmanj pet otrok, ki predstavlja večino potnikov v vozilu. Skupina pet ali več otrok,
sestavljena v družinskem krogu, se ne šteje za skupino otrok
po tem zakonu.
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo v javnem linijskem avtobusnem prevozu.
(Opomba: razveljavitev, ki začne učinkovati eno leto po
objavi v Uradnem listu RS – odločba Ustavnega sodišča
RS, opr. št. U-I-32/05-13, Uradni list RS, št. 67/05).
(9) Določbe tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo v prometu v naselju, ko se opravljajo prevozi otrok z
mestnimi avtobusi.
(10) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pedagoški spremljevalec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(11) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki vozi skupino otrok v nasprotju z določili tega člena
ali podzakonskega akta, izdanega na njegovi podlagi.
(12) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki prevaža skupino otrok v nasprotju z določbami tega člena
ali podzakonskega akta, izdanega na njegovi podlagi, odgovorna oseba pa z globo najmanj 80.000 tolarjev.

V. VARSTVO UDELEŽENCEV CESTNEGA PROMETA
Varstvo otrok
91. člen
(1) Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev.
(2) Kadar je treba poskrbeti za varnost otrok, posebno
če se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali
odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine
staršev, organizacije za varnost cestnega prometa, ustanove,
društva ali druge institucije organizirajo in izvajajo varstvo
otrok v cestnem prometu.
(3) Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce, mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju
vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila
živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve,
pri varovanju pa mora uporabljati predpisani, obojestransko
označeni prometni znak »ustavi«, s katerim ustavi prometni
tok vozil in omogoči otrokom varno prečkanje vozišča.
(4) Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti
vozilo pred prehodom in pustiti otroke mimo.
(5) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred
osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki
oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki),
če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice (v
nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice
(v nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma
rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju
umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez
spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma
rejniki.
(6) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki
prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom.
(7) O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok ali mladoletnik, sme policist obvestiti njegove starše, posvojitelje,
skrbnike oziroma rejnike.

93. člen
(1) Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med
hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena
proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega
odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.
(2) Učenci oziroma učenke prvega in drugega razreda
osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg
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odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Odgovornost staršev, posvojiteljev, skrbnikov in rejnikov
94. člen
(1) Če otrok ali mladoletnik prekrši predpise o varnosti
cestnega prometa, pa je prekršek posledica opustitve dolžne
skrbi ali nadzorstva nad njim, se za prekršek opustitve dolžne
skrbi ali nadzorstva kaznujejo z globo najmanj 20.000 tolarjev
njegovi starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.
(2) Starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki so v primeru iz prejšnjega odstavka dolžni plačati tudi stroške iz 24.,
123., 240., 241., 243. in 248. člena tega zakona.
(3) Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva iz prvega odstavka tega člena nastopi zlasti tedaj, ko starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki omogočijo, dovolijo ali dopustijo
vožnjo vozila v nasprotju s predpisi o varnosti cestnega
prometa.
Pešci
95. člen
(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev.
(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti
ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci
po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev in voznikov koles s pomožnim motorjem.
(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na
njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo
hoditi pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v
smeri hoje.
(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča
v smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek,
ovira na vozišču ipd.).
(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček
ali drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev,
mora v primeru iz četrtega odstavka tega člena hoditi ob
desnem robu vozišča v smeri hoje. Pešec, ki potiska ob sebi
enosledno vozilo, ga mora voditi na svoji levi strani. Določba
velja tudi za osebo, ki se vozi v invalidskem vozičku.
(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce,
če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne
sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni
vozišči ﬁzično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.
(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po
najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če
to lahko varno stori.
(9) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pešec, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim,
šestim, sedmim ali osmim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
organizator skupine pešcev, ki ne zagotovi hoje organizirane
skupine skladno s šestim odstavkom tega člena.
Posebna prevozna sredstva
96. člen
(1) Posebna prevozna sredstva so invalidski vozički,
otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave,
ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro,
kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila
po tem zakonu.
(2) Posebna prevozna sredstva se lahko uporabljajo v
cestnem prometu samo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev
oziroma vožnja koles. Pri tem uporabniki teh prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev ali kolesarjev. Način
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in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu,
na površinah, namenjenih pešcem, pa ne smejo presegati
hitrosti, s kakršno se gibljejo pešci.
(3) Posebnih prevoznih sredstev, razen invalidskih vozičkov, ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene
prometu motornih vozil.
(4) Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje.
(5) Uporaba posebnih prevoznih sredstev, ki jih poganja
motor, in ki presegajo hitrost gibanja pešcev (gokart, motorne sani ipd.), v cestnem prometu ni dovoljena. Izjemoma je
dovoljena uporaba motornih sani v cestnem prometu, če je
to potrebno za reševanje človeških življenj ali premoženja,
preprečitev ali odpravo velike materialne škode ali odpravo
posledic onesnaženja okolja. V takih primerih sme v skladu s
prometnimi pravili, ki se uporabljajo za vožnjo motornih vozil,
upravljati motorne sani oseba, ki sme voziti motorno vozilo.
(6) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
Osvetlitev pešcev
97. člen
(1) Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček
ali se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj
eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani,
ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne
sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.
(2) Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob
njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena
proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s
sprednje in zadnje strani, ali odsevnik iz prvega odstavka
92. člena tega zakona.
(3) Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj
naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko,
ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako,
da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu pravočasno
opazijo.
(4) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
organizator skupine pešcev, če skupina ni osvetljena, kot to
določa tretji odstavek tega člena.
Območje umirjenega prometa
98. člen
(1) Za območje umirjenega prometa lahko pristojni
organ določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja.
(2) V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost
pred drugimi udeleženci cestnega prometa.
(3) Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti
posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke,
ki jim je dovoljena igra v tem območju.
(4) V območju umirjenega prometa so prepovedane
prireditve na cestah, v katerih so udeležena motorna vozila
v vožnji.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje voznik motornega
vozila, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator prireditve, ki ravna v nasprotju s četrtim
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odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
100.000 tolarjev.
Območje za pešce
99. člen
(1) Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce
del ceste ali cesto v naselju ali del naselja.
(2) V območjih za pešce je dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar
le tako, da ne ovirajo ali ogrožajo pešcev.
(3) V območju za pešce smejo zaradi opravljanja dejavnosti zapeljati vozila nujne medicinske pomoči, gasilska
vozila, vozila zaščite in reševanja, vozila policije, vozila, s
katerimi se opravljajo naloge občinskega redarstva, vozila,
ki se uporabljajo za vzdrževanje cest in vozila za zbiranje in
odvoz odpadkov in vozila, ki jih vozijo vozniki iz prvega odstavka 53. člena tega zakona. Druga vozila smejo zapeljati
v območje za pešce le, če je to dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
Območje omejene hitrosti
100. člen
Za območje omejene hitrosti lahko pristojni organ določi
naselje ali del naselja, ki predstavlja funkcionalno celoto, v
kateri je treba zaradi gostote ali drugih značilnosti prometa
pešcev ali kolesarjev in njihove varnosti omejiti hitrost na
manj kot 50 km/h.
Vstopanje in izstopanje potnikov
101. člen
(1) Mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču, morajo vozniki voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če
potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno.
(2) Vozilu iz prejšnjega odstavka je treba v naselju
omogočiti speljevanje s postajališča, ko voznik to nakaže s
predpisanim znakom. Da bi mu to omogočili, morajo drugi
udeleženci v cestnem prometu zmanjšati hitrost in, če je potrebno, tudi ustaviti. Voznik avtobusa sme dati znak, da bo
odpeljal s postajališča, šele ko zapre vrata in je pripravljen za
vključitev v cestni promet. V promet se sme vključiti le, če s
tem ne ogroža drugih udeležencev cestnega prometa.
(3) Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki
je posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik
dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter
po potrebi vozilo ustaviti.
(4) Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz
otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo
ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, vožnja mimo
za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni dovoljena,
vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo
v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in
posebno previdno ter po potrebi vozilo ustaviti.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
(6) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim
odstavkom tega člena. Izreče se mu tudi 4 kazenske točke.
(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
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Prevoz oseb
102. člen
(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se
sme voziti le toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma
stojišč.
(2) V bivalnem in lahkem priklopniku ni dovoljeno prevažati oseb.
(3) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem potrdilu
nima vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo
vgrajenih sedežev. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu.
(4) Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler
potniki niso varno vstopili oziroma izstopili, in dokler vrata
avtobusa niso zaprta.
(5) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali
sedeže, se sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali
sedežev. Na delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v
takem primeru prižgana rumena utripajoča luč.
(6) V bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor
je v prometnem potrdilu vpisanih sedežev. Potniki morajo
med vožnjo sedeti na sedežih.
(7) Na sedežu poleg voznika ni dovoljeno voziti osebe,
ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih
zdravil.
(8) Na tovornem vozilu oziroma na priklopnem vozilu,
ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ
pet oseb, ki so potrebne za nalaganje oziroma razlaganje
tovora.
(9) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz petega ali osmega odstavka tega člena, ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola,
mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(10) Osebe iz osmega odstavka tega člena ne smejo v
vozilu stati, sedeti na stranicah tovornega prostora ali na nestabilnem oziroma nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru,
ki presega višino stranic tovornega prostora.
(11) Na tovornem vozilu, ki nima stranic tovornega prostora, in na prekucniku ni dovoljeno voziti oseb.
(12) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen
sedež za prevoz oseb, ki je vpisan v prometnem potrdilu.
Otrok, mlajši od 12 let, se sme na traktorju ali na delovnem
stroju voziti le, če je zavarovan z njegovi telesni rasti primernim zadrževalnim sistemom.
(13) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega
stroja ali motokultivatorja ni dovoljeno prevažati osebe.
(14) Med vožnjo v dvoslednem motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, mlajši od 12 let
ali manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki
je primeren otrokovi telesni rasti in telesni masi. V osebnem
avtomobilu, v katerem zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila otroka ni mogoče zavarovati na tak način, sme sedeti
tak otrok le na zadnjem sedežu.
(15) Voznik začetnik ne sme voziti vozila, s katerim
se opravlja javni prevoz potnikov ali prevoz oseb za lastne
potrebe.
(16) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(17) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki odredi vožnjo v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, petim,
osmim, enajstim, dvanajstim, trinajstim ali petnajstim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
30.000 tolarjev.
Kolesa in kolesa s pomožnim motorjem
103. člen
(1) Kolesarji morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin
ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri
vožnje.
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(2) Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na
kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če
širina poti to omogoča.
(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano:
1. izpustiti iz rok krmilo kolesa;
2. dvigniti noge s pedal;
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
4. pustiti se vleči ali potiskati;
5. prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji;
6. voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa
drugače.
(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez
med kolesom in priklopnim vozilom takšna, da kolesar lahko
obvlada kolo in priklopno vozilo in da se priklopno vozilo ne
more samo odpeti. Priklopno vozilo ne sme biti širše od 80
cm. Na sredini zadnje strani priklopnega vozila mora biti nameščen rdeč odsevnik, predpisan za priklopna vozila, ponoči
in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njim prižgana
rdeča pozicijska luč.
(5) V priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb, razen v priklopnem vozilu, konstruiranem
in namenjenem za prevoz enega ali dveh otrok. Takšno priklopno vozilo mora ustrezati pogojem iz prve in četrte alinee
šestega odstavka tega člena.
(6) Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od
osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in
je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo
biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti
narejen tako:
– da ustreza velikosti otroka;
– da je trdno povezan s kolesom;
– da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne
zmanjšuje preglednosti in gibljivosti;
– da onemogoča poškodovanje otroka.
(7) Dve ali več oseb se sme voziti le na kolesu posebne
konstrukcije, ki je izdelano tako, da omogoča varno vožnjo
dveh ali več oseb in mora imeti za vsako osebo poseben
sedež, držalo za roke in pedala.
(8) Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba.
(9) Voznik kolesa mora imeti ponoči in ob zmanjšani
vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji
strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh
straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa
rumene ali oranžne bočne odsevnike.
(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne
ovira prometa.
(11) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo s
pomožnim motorjem.
(12) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s šestim, osmim ali desetim odstavkom tega člena.
(13) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim,
petim, sedmim ali devetim odstavkom tega člena.
Motorna kolesa in kolesa z motorjem
104. člen
(1) Motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj.
Ta priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti
pripet tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena
njegova stabilnost.
(2) Voznik motornega kolesa sme prevažati potnika
samo, če je na vozilu vgrajen za potnika poseben sedež in
stopalke za noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na motornem kolesu mora imeti med vožnjo noge na stopalkah.
(3) Potnik na motornem kolesu je lahko le oseba, starejša od 12 let.
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(4) Voznik motornega kolesa ne sme voziti osebe, ki je
očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne
zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila,
se voziti po enem kolesu, se držati za drugo vozilo, prevažati,
vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali pri vožnji, ali potiskati oziroma vleči drugih udeležencev cestnega prometa.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kolo z
motorjem.
(7) Voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme
prevažati potnika.
(8) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali sedmim
odstavkom tega člena.
(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom
tega člena.
Vprežna vozila
105. člen
(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas,
dokler se premika v prometu na cesti, in sicer čim bližje desnemu robu vozišča.
(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez
nadzorstva.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
106. člen
(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti
stara najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali.
(2) Spremljevalec mora biti za vprežnim vozilom, če
je to potrebno zaradi tovora oziroma za priklopnim vozilom,
kadar je to dodano vprežnemu vozilu. Spremljevalca zagotovi
voznik.
(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ne
smejo presegati predpisanih dimenzij, razen pri gospodarski
vožnji.
(4) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravo za
zaviranje.
(5) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora imeti vprežno
vozilo oziroma vprežno vozilo s priklopnim vozilom na sprednji strani najmanj eno luč, ki oddaja belo svetlobo in na zadnji strani najmanj eno luč, ki oddaja rdečo svetlobo, ki morata biti nameščeni levo od vzdolžne osi vozila. Vprežno vozilo
mora imeti na zadnji strani dva rdeča odsevnika, ki ne smeta
biti trikotne oblike, priklopno vozilo pa dva trikotna rdeča odsevnika, nameščena simetrično na vzdolžno os vozila.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
107. člen
(1) Voznik mora zagotoviti, da je vprežna žival sposobna vleči vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno
utrujena, bolna ali poškodovana.
(2) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena.
108. člen
(1) Vprežnemu vozilu se ne sme dodati priklopnega
vozila, razen kadar se z njim opravlja gospodarska vožnja,
ko se mu sme dodati največ eno priklopno vozilo.
(2) Vez med voziloma mora biti toga in izvedena tako,
da se ne more zlomiti oziroma da se priklopno vozilo ne more
samo odpeti.
(3) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je
dodano priklopno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali.
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(4) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena.
Živali v prometu
109. člen
(1) Za jahače, goniče in vodiče živali, udeležene v cestnem prometu, se uporabljajo določbe tega zakona o pešcih,
če ta zakon ne določa drugače.
(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica in večje živali),
ki lahko ogrozijo varnost cestnega prometa, so lahko na
cestah, namenjenih prometu motornih vozil, le v spremstvu
osebe, ki jih varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila
ali z vozilom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na posameznih občinskih cestah dovoljeno voditi živino na pašo s
traktorjem, če tako določi občina v skladu s prvim odstavkom
16. člena tega zakona in na teh cestah opozori na to druge
udeležence cestnega prometa s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Jahač mora biti telesno sposoben za ježo in mora
obvladati žival, na kateri jezdi. Jahač, mlajši od 14 let, smejo
jezditi le v spremstvu polnoletne osebe.
(5) Jahači smejo uporabljati poti za jahače in nekategorizirane ceste, občinske ceste pa le, če to ni v nasprotju
s prometno ureditvijo na njih. Jezdenje na državnih cestah
ni dovoljeno.
(6) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za policiste
pri opravljanju nalog policije.
(7) Jahač, ki jaha po vozišču, mora jahati ob desnem
robu vozišča v smeri ježe.
(8) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali
goniti živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število
in vrsto živali, ki jih goni ali vodi.
(9) Čredo živali mora spremljati primerno število goničev ali vodičev glede na število in vrsto živali ter značilnosti
cestnega prometa.
(10) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih
gonič goni v čredi. Če je živali veliko, jih je treba razdeliti v
več skupin in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence.
(11) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu
robu vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom
ali zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto.
(13) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
jahač, gonič ali vodnik živali, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena ter voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena in lastnik živali ali druga oseba, ki bi morala
nadzirati ali zavarovati živali v skladu z enajstim odstavkom
tega člena, pa tega ne stori.
Avtocesta in cesta, rezervirana za motorna vozila
110. člen
(1) Na avtocesto ali cesto, rezervirano za motorna vozila, lahko zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil
in skupin vozil, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost,
večjo od 60 km/h.
(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, se sme voznik vključiti in izključiti le na označenih
priključkih.
(3) Vozila, ki že vozijo po smernem vozišču avtoceste
ali ceste, rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred
vozili, ki se vključujejo v promet na tej cesti.
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(4) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet
na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, mora
voziti po pospeševalnem pasu in se z ustrezno hitrostjo
vključiti v promet, pri tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki
vozijo po njej.
(5) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti ali na
cesti, rezervirani za motorna vozila, se mora z vozilom pravočasno pomakniti na desni prometni pas in brez zmanjševanja
hitrosti zapeljati na začetek zaviralnega pasu.
(6) Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, z
dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem
pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni.
(7) Na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila,
ki ima tri ali več prometnih pasov za promet vozil v eni smeri,
smejo vozniki tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 t, in vozniki vozil in skupin vozil, daljših od 7 m,
voziti le po dveh prometnih pasovih, ki sta na desni strani
smernega vozišča.
(8) Pri vožnji ponoči z zasenčenimi žarometi po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, ki ima dva ali
več prometnih pasov za vožnjo v eno smer, hitrosti ni treba
prilagoditi vidni razdalji:
– če so dobro vidne pozicijske luči spredaj vozečega
vozila;
– če je rob vozišča oziroma robnega ali odstavnega
pasu označen z odsevniki za označevanje poteka ceste;
– če so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez
uporabe žarometov z dolgim snopom svetlobe.
(9) Na vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja,
ustavitev ali parkiranje.
(10) Na odstavnem pasu je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitve v sili.
(11) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
vozijo in ustavijo na odstavnem pasu vozila izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu in vzdrževanju ceste
ter pri izločanju vozil, vozila policije pri nadzoru in urejanju
cestnega prometa in vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora. Pri tem morajo biti označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi
ali zapornimi tablami.
(12) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti
med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki
sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora
za vožnjo intervencijskih vozil.
(13) Pešci ne smejo stopiti na avtocesto ali cesto, rezervirano za motorna vozila, ali hoditi po njej.
(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so
vključene v ogled;
3. zdravstvene delavce, gasilce in druge osebe, ki nudijo in zagotavljajo potrebno pomoč;
4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge pooblaščene delavce, kadar nadzirajo stanje ceste;
5. delavce, ki delajo na označenem gradbišču na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila;
6. delavce izvajalca rednega vzdrževanja ceste pri
opravljanju delovnih nalog;
7. izvajalce izrednega prevoza, ki zaradi okvare obstane
na avtocesti, pri označevanju ovire.
(15) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik ali pešec, ki ravna v nasprotju s prvim ali šestim ali
sedmim ali trinajstim odstavkom tega člena.
(16) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim ali enajstim ali
dvanajstim odstavkom tega člena.
(17) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali devetim ali desetim
odstavkom tega člena.
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Uporaba ceste
111. člen
(1) Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za
druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
(2) O uporabi ceste, ki je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, policist takoj obvesti upravljavca ceste in pristojni
organ oziroma službo za nadzor cest ter odredi nujne ukrepe
za zavarovanje ceste in prometa na njej.
(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano opravljati kakršno koli dejavnost (trženje, reklamiranje, uporaba zvočnih
naprav itd.), ki bi bila v nasprotju s predpisi o javnih cestah
ali pa bi njeno opravljanje lahko vplivalo na varen in tekoč
potek prometa na cesti ali odvračalo pozornost udeležencev
v prometu.
(4) V primeru, da je zaradi opravljanja dejavnosti na
cesti ali ob njej ali izredne uporabe ceste ogrožena varnost
prometa, oviran promet na njej ali nastanejo zastoji, lahko
policist odredi začasno prenehanje take dejavnosti ali druge
začasne ukrepe, da se odpravijo vzroki ogrožanja, oviranja
ali zastoja prometa na cesti.
(5) Izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na
cesti oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev
cestnega prometa, njihovega ravnanja v cestnem prometu,
ali zaradi uporabe ceste teh udeležencev cestnega prometa,
ki zavzemajo na cesti več prostora, kot je običajno.
(6) Stroške, nastale zaradi izvajanja začasnih ukrepov
iz četrtega odstavka tega člena, nosi tisti, ki povzroči oviro ali
ogroža varnost cestnega prometa.
(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Lokalni promet
112. člen
(1) Lokalni promet je promet vprežnih vozil, koles, koles
s pomožnim motorjem, koles z motorjem, lahkih štirikoles,
traktorjev in motokultivatorjev, ter promet motornih vozil, s
katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil
ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil.
(2) Lokalni promet je na določenem območju tudi promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali
cilj, promet motornih vozil, katerih lastniki oziroma imetniki
oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetniki) pravice
uporabe imajo na tem območju prebivališče, promet motornih
vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali ﬁzične osebe,
registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju
sedež ali podružnico in urejeno parkirišče ali avtošole, ki ima
na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.
Varstvo cest in okolja
113. člen
(1) Z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega
hrupa oziroma ropota ali kako drugače onesnažiti okolja.
(2) Ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute
ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. Ta določba se ne
uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za
opravljanje določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko dvigalo
ipd.). Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali
ustavljanje.
(3) Na cesti ali ob njej je prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo
potek prometa, ogrozilo njegovo varnost, škodovalo ljudem,
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živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Zlasti je prepovedano
vozišče močiti ali ovirati odtekanje vode z njega, odlagati nanj
sneg ali led, postavljati stebričke, verige ali druge naprave
za ograjevanje parkirnih prostorov oziroma preprečevanje
parkiranja, puščati na njem zabojnike za smeti ali druge predmete, razsipati po njem sipek material, ga pomazati z mazili
ali drugače pomastiti ali kako drugače onesnažiti.
(4) Preden se vključi v promet na cesti s kolovozne poti
ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila
zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(5) Izvajalec gradbenih ali drugih del mora pri izvozu z
gradbišča ali druge zemljiške površine, na kateri se izvajajo
dela, očistiti zemljo ali blato z vozil, ki se s te površine vključujejo v cestni promet.
(6) Zemljo ali blato, ki v primeru iz četrtega ali petega
odstavka tega člena onesnaži vozišče, mora voznik oziroma
izvajalec del takoj odstraniti z vozišča. Če tega ne stori,
očisti vozišče na njegove stroške pristojni izvajalec rednega
vzdrževanja cest.
(7) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega
odstavka tega člena.
(8) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali druga ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju z določbo
tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(9) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tretjega ali petega odstavka tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 60.000 tolarjev.
Zima in zimske razmere
114. člen
(1) Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta
morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu
predpisano zimsko opremo. Predpisano zimsko opremo morajo imeti tudi v zimskih razmerah.
(2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu
ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko
vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale
ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo
biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.
(3) Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme,
pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti,
ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma
odstraniti.
(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani vozila, odredi odstranitev policist. Odstranitev vozila
opravi na stroške lastnika vozila izvajalec rednega vzdrževanja ceste.
(5) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, in voznik,
ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig. Če je zaradi tega prekrška
oviran ali onemogočen promet, se kaznuje voznik z globo
100.000 tolarjev.
(6) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 30.000 tolarjev. Če je zaradi tega prekrška oviran ali onemogočen promet, se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z najmanj
1.000.000 tolarjev, odgovorna oseba pa z globo najmanj
100.000 tolarjev.
Omejitve prometa
115. člen
(1) V Republiki Sloveniji se sme omejiti oziroma prepovedati promet udeležencev cestnega prometa ali vozil zaradi
zagotavljanja varnosti ali nemotenega poteka cestnega prometa, vzdrževanja javnega reda ali varovanja okolja.
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(2) Če je treba zagotoviti varnost prometa ali če to zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister,
pristojen za notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil.
(3) Minister, pristojen za promet, lahko na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, z odredbo omeji ali
prepove promet vseh ali posameznih udeležencev cestnega
prometa ali vozil na območjih, ki so zaradi varstva okolja
varovana s posebnimi predpisi.
(4) Če je treba zagotoviti nemoten potek cestnega prometa, lahko minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, z odredbo prepove ali
omeji promet vseh ali posameznih vrst udeležencev cestnega prometa ali vozil.
(5) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z odredbo iz
drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z odredbo drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
katerega voznik ravna v nasprotju z odredbo iz drugega,
tretjega ali četrtega odstavka tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
VI. NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA
Prometna signalizacija
116. člen
(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s
predpisano prometno signalizacijo in opremo, ki udeležence
cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu
ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim
daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih
vodi v cestnem prometu.
(2) Prometna signalizacija mora ustrezati prometni ureditvi in prometno-tehničnim ter prometnovarnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi
začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne
okvare vozila ali onesposobitve ceste, ter začasne obveznosti, omejitve ali prepovedi v prometu.
(4) Prometno signalizacijo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti takoj, ko preneha vzrok, zaradi katerega je bila
postavljena, oziroma jo prekriti za čas, ko ni potrebna (npr:
ko se ne izvajajo dela na cesti).
(5) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati skladno z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s
prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je
to v nasprotju s prometnimi pravili.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
100.000 tolarjev.
(7) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s petim
odstavkom tega člena, razen tistega, ki ravna v nasprotju s
prometnim znakom za omejitev hitrosti, s prometnim znakom,
s katerim je urejena prednost vozil, s prometnim znakom za
obvezno uporabo snežnih verig ali s prometnim znakom za
omejitev skupne mase, osne obremenitve ali dimenzije.
117. člen
(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali
spremeniti pomen prometne signalizacije ali prometne opre-
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me na cestah ali jih postaviti tako, da bi njihova uporaba
lahko zavajala udeležence cestnega prometa.
(2) Prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko postavljajo,
vzdržujejo, odstranjujejo ali prekrivajo le ﬁzične in pravne
osebe, ki so za to pooblaščene z zakonom ali s predpisom
lokalne skupnosti.
(3) Prometno signalizacijo za začasno označitev izrednega prevoza smejo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega
člena postaviti in odstraniti tudi izvajalci izrednega prevoza,
prometno signalizacijo za označitev kraja, na katerem opravljajo nadzor prometa in za označitev kraja prometne nesreče
pa tudi policisti.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
(5) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
118. člen
(1) Prometno signalizacijo je treba postavljati, označevati in vzdrževati tako, da jo lahko udeleženec cestnega
prometa, kateremu je namenjena, ob upoštevanju prometnih
pravil pravočasno in zlahka opazi.
(2) Prometni znaki morajo biti po obliki, barvi in sporočilu enaki pri dnevni svetlobi in svetlobi žarometa motornega
vozila.
(3) Na prometni znak ali na nosilec, na katerem je prometni znak, je prepovedano namestiti karkoli, kar ni v neposredni zvezi s pomenom tega znaka.
(4) Prometni znaki in označbe na vozišču morajo odsevati svetlobo.
(5) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Svetlobni prometni znaki
119. člen
(1) Naprave za dajanje svetlobnih prometnih znakov so
namenjene urejanju:
– prometa vozil – semaforji za vozila in semaforji za
tirna vozila;
– prometa pešcev – semaforji za pešce;
– prometa na prehodu ceste čez železniško progo –
svetlobni prometni znak na prehodu ceste čez železniško
progo.
(2) Svetlobni prometni znaki za urejanje prometa vozil
na križišču, razen rumene utripajoče luči, razveljavijo pomen
prometnih znakov, s katerimi je urejena prednost vozil na
tem križišču.
(3) Na semaforju za vozila je rdeča luč zgoraj, v sredini
je rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameščen
horizontalno, si z leve proti desni strani sledijo rdeča, rumena
in zelena luč. Luči na semaforju so lahko tudi v obliki barvne
puščice na črni podlagi ali črne puščice na barvni podlagi.
(4) Luči na semaforju za vozila se prižigajo v naslednjem zaporedju: rdeča, rdeča in rumena, zelena, rumena in
ponovno rdeča. Delovanje semaforjev, dopolnilnih svetlobnih
znakov, rumene luči v obliki puščice in svetlobnih znakov za
pešce na križišču mora biti medsebojno usklajeno tako, da
zagotavlja varen in tekoč promet.
(5) Semaforju za vozila je lahko dodan dopolnilni svetlobni znak v obliki zelene puščice. Ta znak mora biti glede
na smer puščice nameščen na ustrezni strani semaforja ob
zeleni luči.
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(6) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po
barvah luči na semaforju, ki imajo naslednji pomen:
1. rdeča luč – prepovedana vožnja;
2. rumena luč – prepovedana vožnja, razen v primeru,
ko se vozilo pri vožnji z dovoljeno hitrostjo ne more varno
ustaviti zaradi premajhne oddaljenosti od semaforja;
3. zelena luč – prost prehod in obveznost za voznika, da
brez odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo;
4. zelena luč v obliki puščice pomeni:
– na luči semaforja – voznik sme voziti le v smeri puščice;
– kot dopolnilni znak na semaforju – kljub rdeči ali
rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice,
pri tem pa ne sme ovirati vozil, ki vozijo po cesti, na katero
se vključuje;
5. rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati – prepovedana
vožnja in napoved, da se bo prižgala zelena luč;
6. rumena utripajoča luč – vozi posebno previdno. Enak
pomen ima rumena utripajoča luč, ki se uporablja kot samostojni svetlobni znak. Kadar je rumena utripajoča luč nameščena neposredno nad prometnim znakom (če je prometni
znak nad voziščem, je lahko nameščena tudi ob njem ali pod
njim), poudarja njegov pomen.
(7) Rumena luč v obliki puščice, ki je postavljena pri
izhodu s križišča, obvešča voznike, ki so na križišču in zavijajo levo, da se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani,
na semaforju že prižgala rdeča luč in da lahko nadaljujejo
vožnjo in zapustijo križišče.
(8) Glede medsebojne prednosti med vozili na križišču,
na katerem je promet urejen s semaforji, se uporabljajo prometna pravila o prednosti, ki sicer veljajo na križišču.
(9) Če je prometnih pasov več, se lahko za vsak posamezen pas ali smer vožnje uporabi poseben semafor. V
takem primeru morajo biti luči na vseh semaforjih v obliki
puščice iz tretjega odstavka tega člena.
(10) Če so svetlobni znaki namenjeni le pešcem ali
kolesarjem, mora biti to označeno s simbolom pešca ali
kolesarja.
(11) Za pešca velja zaporedje zelena-rdeča-zelena luč.
Če se namesto zelene prižge rdeča luč, medtem ko prečka
vozišče, mora prečkanje nadaljevati.
(12) Kolesarji morajo upoštevati svetlobne znake za
pešce, če potekata pešpot in kolesarska pot ena ob drugi in
ni posebnih svetlobnih znakov za kolesarje.
(13) Stalno svetleč svetlobni znak nad prometnim pasom pomeni:
1. rdeč X – promet na prometnem pasu je prepovedan;
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol – prometni pas je odprt za promet;
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol – prometni pas je treba zapustiti v smeri puščice.
(14) Luči na napravah za dajanje svetlobnih prometnih
znakov ne smejo biti utripajoče, razen rdečih utripajočih luči
na svetlobnem znaku na prehodu ceste čez železniško progo
in rumene utripajoče luči.
(15) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in sta na smernem vozišču najmanj dva prometna pasova,
lahko vozila vozijo drugo poleg drugega, tudi če gostota prometa tega ne zahteva.
(16) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom, razen 1. in
6. točke, dvanajstim ali trinajstim odstavkom, razen 1. točke
tega člena.
(17) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje voznik, ki ravna
v nasprotju s 1. ali 6. točko šestega odstavka ali s 1. točko
trinajstega odstavka tega člena.
(18) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
drug udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s
šestim odstavkom tega člena.
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(19) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, četrtim, petim, devetim ali
desetim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 100.000 tolarjev.
120. člen
(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati
na križišče, če bi zaradi gostote prometa ali ovire obstal na
križišču tudi po spremembi svetlobnega znaka in oviral ali
onemogočil promet vozil z leve ali desne.
(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje na
križišče, mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je po
spremembi svetlobnega znaka ostal na križišču.
(3) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Naprave in ukrepi za umirjanje cestnega prometa
121. člen
(1) Naprave za umirjanje cestnega prometa so ﬁzične,
svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem cestnega prometa onemogoči vožnja z neprimerno
hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na delu ceste.
(2) Ovire za umirjanje prometa, s katerimi se udeležencem cestnega prometa ﬁzično prepreči vožnja z neprimerno
hitrostjo, je dovoljeno postaviti le na delih regionalnih cest II.
ali III. reda in občinskih cest v naselju, na katerih so zaradi
pogostih kršitev omejitev hitrosti vožnje ogroženi udeleženci
cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti
njihove varnosti.
(3) Ovire iz prejšnjega odstavka morajo biti označene s
predpisano prometno signalizacijo.
(4) Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve
na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih
površin.
(5) Ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena
je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za
umirjanje prometa pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob
katerih je zaradi varnosti otrok dodatno zmanjšana največja
dovoljena hitrost v naselju.
(6) Minister, pristojen za promet, izda tehnične predpise za izvedbo in postavitev naprav in ukrepov za umirjanje
cestnega prometa.
(7) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali petim odstavkom
tega člena ali postavi oviro oziroma izvede ukrep, ki ni v skladu s tehničnim predpisom iz prejšnjega odstavka, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 200.000 tolarjev.
Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti
122. člen
(1) Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo.
(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. Ukazi oziroma odredbe, razen tistih,
za katere je predpisana pisna oblika, dajejo policisti ustno.
(3) Z najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga policist ustavlja. Izreče se mu tudi najmanj
6 kazenskih točk.
(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne ravna po drugem predpisanem
znaku ali ukazu oziroma odredbi policista.
(5) Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po
znaku ali ukazu oziroma odredbi policista.
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VII. OVIRE IN DRUGE POSEBNOSTI V CESTNEM
PROMETU
Ovire v cestnem prometu
123. člen
(1) Ovire v cestnem prometu so:
– delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni
promet;
– predmet ali material na cesti ali ob cesti, ki ovira ali
ogroža udeležence cestnega prometa;
– na cesti ustavljeno poškodovano ali pokvarjeno vozilo, če ovira ali ogroža udeležence cestnega prometa;
– izredni prevoz;
– onesnažena cesta (npr: z zemljo, peskom, listjem,
gnojem, oljem), če ogroža ali ovira udeležence cestnega
prometa;
– prireditev na cesti ali ob njej, ali drugo dogajanje ob
njej, če vpliva na varnost ali pretočnost prometa;
– skupina udeležencev cestnega prometa.
(2) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni
posledica nepričakovanega dogodka, mora imeti dovoljenje
pristojnega organa.
(3) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti,
jo mora takoj odstraniti. Pokvarjeno ali v prometni nesreči
poškodovano vozilo mora takoj umakniti z vozišča ali z dela
ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa, z drugih delov ceste pa najkasneje v 12 urah.
(4) Če ovire ni mogoče takoj odstraniti z vozišča, jo
mora oseba iz prejšnjega odstavka na primerni oddaljenosti
označiti z varnostnim trikotnikom, ponoči ali ob zmanjšani
vidljivosti pa tudi z rumeno utripajočo lučjo, baklo, ali na drug,
okoliščinam primeren način, in o tem takoj obvestiti najbližjega občinskega redarja oziroma občinsko redarstvo, policista,
policijsko postajo ali izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
Pristojni izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora označiti
oviro s predpisano prometno signalizacijo in jo ob zmanjšani
vidljivosti ali ponoči tudi osvetliti.
(5) Če oseba iz tretjega odstavka tega člena ne odstrani ovire v predpisanem času, jo mora na podlagi odredbe
uradne osebe organa, pristojnega za inšpekcijsko nadzorstvo
cest, občinskega redarja ali policista, odstraniti pristojni izvajalec rednega vzdrževanja ceste, če:
1. ogroža varnost cestnega prometa;
2. onemogoča normalen promet vozil na prometnem
pasu, zlasti na ozkem in nepreglednem delu ceste, v predoru,
podvozu, galeriji, na mostu, nadvozu ali na križišču;
3. onemogoča promet tirnih vozil ali vlaka na prehodu
ceste čez železniško progo;
4. onemogoča dovoz do garaže, dvorišča, skladiščnega
prostora ali drugih, po namenu podobnih objektov, ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta oziroma zemljišča;
5. onemogoča pešcem, zlasti osebam z otroškimi in
invalidskimi vozički, uporabo pešpoti ali pločnika;
6. onemogoča kolesarjem uporabo kolesarske steze,
kolesarskega pasu ali kolesarske poti;
7. onemogoča dostop do označenega priključka za vodovodno omrežje ali dovoz na označeno intervencijsko pot
oziroma vožnjo po takšni poti.
(6) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire ter
morebitnega obvoza nosi tisti, ki je oviro povzročil. Če je
ovira vozilo, mora stroške poravnati lastnik oziroma imetnik
pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da mu je bilo neupravičeno odvzeto.
(7) Če je zaradi varnosti cestnega prometa treba začasno spremeniti prometno ureditev, mora organizator prireditve
oziroma izvajalec del ali izrednega prevoza označiti oviro in
urediti promet s semaforji ali s posebej usposobljenimi delavci izvajalca rednega vzdrževanja ceste ali izvajalca izrednega
prevoza. Ti delavci morajo nositi predpisana oblačila in pri
urejanju prometa uporabljati predpisane znake.
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(8) Če je zaradi varnosti cestnega prometa pri opravljanju izrednega prevoza potrebna kratkotrajna ustavitev prometa (npr. pri vključevanju v promet na vozišču, pri vožnji
na zoženem delu vozišča ali pri vožnji skozi krivine), lahko
izvedejo ustavitev prometa tudi usposobljeni delavci izvajalca
izrednega prevoza. Pri tem morajo biti predpisano oblečeni
in uporabljati predpisane znake.
(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim
odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim ali četrtim ali petim ali
sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 50.000 tolarjev.
(11) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ravna v
nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Organizirana kolona vozil
124. člen
(1) Za premike organiziranih kolon vojaških vozil, ki se
izvajajo zaradi obrambnih potreb ali mednarodnih obveznosti
države, ki jih spremljajo vojaški policisti, ne veljajo določbe
tega zakona o hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza in številu oseb, ki se smejo prevažati na tovornih vozilih,
in o izrednih prevozih.
(2) Vojaški policisti spremljajo kolono vozil iz prejšnjega
odstavka na čelu in začelju, pri tem pa morajo uporabljati
svetlobne znake iz 128. člena tega zakona. Pri spremljanju
kolone vojaških vozil smejo vojaški policisti urejati promet
vozil, pri tem morajo uporabljati znake, ki jih dajejo policisti v
skladu s tem zakonom in podzakonskim aktom, izdanim na
njegovi podlagi.
(3) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, podrobneje predpiše
izjeme glede prometa vozil iz prvega odstavka tega člena.
125. člen
Za premike organiziranih kolon vozil, ki jih zaradi vzdrževanja javnega reda izvaja policija, ne veljajo določbe tega
zakona o hitrosti vozil v organizirani koloni, načinu prevoza
in številu oseb, ki se smejo prevažati na tovornih vozilih, in
o izrednih prevozih.
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
126. člen
(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog
uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki.
(2) Posebni svetlobni in zvočni znaki so:
1. Na vozilu s prednostjo:
– najmanj dve modri utripajoči luči (v nadaljnjem besedilu: modra luč). Ne glede na to določbo se sme za zagotavljanje prednosti na vozilih policije brez policijskih oznak
izjemoma uporabljati samo ena modra utripajoča luč. Ta
svetlobni znak se sme na teh vozilih uporabiti tudi za opozarjanje na nesrečo, zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki
predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa;
– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (v nadaljnjem
besedilu: sirena).
2. Na vozilu za spremstvo (vozilo, ki spremlja eno, dve
ali več vozil):
– rdeča in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu:
rdeča in modra luč);
– zelena in modra utripajoča luč (v nadaljnjem besedilu:
zelena in modra luč);
– zvočni znak spreminjajoče se frekvence (sirena).
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Modra oziroma rdeča in modra luč se uporabljata skupaj
s sireno. Na vozilih s prednostjo ali vozilih za spremstvo se
lahko uporablja tudi svetlobni znak z belima žarometoma
na sprednji strani vozila, ki enakomerno izmenično utripata,
vendar le podnevi.
(3) Pomen posebnih svetlobnih in zvočnih znakov:
1. modra luč: udeleženci cestnega prometa morajo takoj
dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak. Vozniki se morajo z
vozili umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vožnje
vozila s prednostjo potrebno, morajo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo
umakniti z vozišča;
2. modra luč in kratek zvočni znak s sireno: voznik, za
katerim vozi policijsko vozilo, ki daje tak znak, mora postopno
zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik
in potniki ne smejo izstopiti iz oziroma z vozila, dokler jim
policist tega ne dovoli;
3. rdeča in modra luč: vozniki morajo takoj ustaviti vozila, drugi udeleženci cestnega prometa se morajo takoj umakniti z vozišča, in dati vozilu, ki daje tak znak, in vozilom, ki jih
spremlja, prosto pot. Vozniki morajo ustaviti vozila ob robu
ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko odpeljejo
mimo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki
daje znake z zeleno in modro lučjo;
4. zelena in modra luč: kolone vozil s spremstvom je
konec in s tem je konec tudi vseh prepovedi in omejitev, ki
so veljale zaradi uporabe rdeče in modre luči.
(4) Voznikom vozil s prednostjo, vozil za spremstvo
in vozil v spremstvu ni treba upoštevati prometnih pravil in
prometne signalizacije, vendar morajo voziti na tak način
in s takšno hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in da ne
ogrožajo drugih udeležencev cestnega prometa ali njihovega
premoženja.
(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo,
vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti.
(6) Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med
vožnjo izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne
znake brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila
zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo
s prednostjo pa tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo,
zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa.
(7) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih
znakov iz tega člena smejo biti nameščene samo na vozilih,
na katerih jih je dovoljeno uporabljati.
(8) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vozila
s prednostjo in vozila za spremstvo, na katerih je dovoljeno
namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, vrste posebnih svetlobnih in zvočnih
znakov ter pogoje in način njihove uporabe.
(9) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki nepooblaščeno uporablja posebne svetlobne ali zvočne znake iz tega člena ali jih uporablja v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena ali določbo
podzakonskega akta iz prejšnjega odstavka. Z globo najmanj
2.000.000 tolarjev se kaznuje za tak prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pa z
globo najmanj 200.000 tolarjev.
(10) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami 1. ali 3. točke
tretjega odstavka tega člena.
(11) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo
2. točke tretjega odstavka tega člena.
(12) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
potnik, ki ravna v nasprotju z 2. točko tretjega odstavka tega
člena.
(13) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo petega ali sedmega
odstavka tega člena ali drug udeleženec cestnega prometa,
ki ravna v nasprotju z določbo 1. točke tretjega odstavka
tega člena.
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(14) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo sedmega odstavka tega člena,
se kaznuje za prekršek z globo najmanj 1.000.000 tolarjev,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
127. člen
(1) Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti
oseba, ki:
– ni voznik začetnik;
– ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo,
ki ga vozi;
– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena in ni
v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje zapustitve
poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;
– v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk v cestnem
prometu.
(2) Oseba, zaposlena kot voznik vozila iz prejšnjega
odstavka ali ki vozi takšno vozilo pri opravljanju svojega
poklica, mora takoj obvestiti organ ali organizacijo, pri katerem je zaposlena, o neizpolnjevanju kateregakoli pogoja iz
prejšnjega odstavka.
(3) Organi in organizacije, ki uporabljajo vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo so dolžni za vse svoje
voznike, ki vozijo ta vozila, redno preverjati, če izpolnjuje
pogoje, predpisane v prejšnjem odstavku. Organi, ki vodijo
evidence podatkov iz prvega odstavka tega člena, jim morajo
na njihovo zahtevo brezplačno posredovati te podatke.
(4) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki odredi, dovoli ali dopusti vožnjo vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev.
Rumena utripajoča luč na vozilu
128. člen
(1) Na vozilih, ki se uporabljajo pri nadzoru in vzdrževanju cest, nameščanju in vzdrževanju prometne signalizacije
in opreme, električnih, telekomunikacijskih in drugih naprav in
napeljav na cesti ali ob njej, na vozilih inšpektorjev, pristojnih
za nadzor cest, na vozilih za pomoč in odvoz poškodovanih
in pokvarjenih vozil, odvoz napačno parkiranih vozil, odvoz
odpadkov, ter na vozilih občinskega redarstva se pri opravljanju dela na cesti uporablja rumena utripajoča luč. Ta vozila
smejo ustaviti na cesti za toliko časa, kot je nujno potrebno
za opravljanje del in smejo zapeljati tudi v območje za pešce
in v območje umirjenega prometa, če je to potrebno zaradi
opravljanja del.
(2) Udeleženci cestnega prometa so dolžni omogočiti
nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to treba, zlasti v
primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z določenega območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali javne
prireditve oziroma javnega shoda.
(3) Rumena utripajoča luč se uporablja tudi na vozilih
v cestnem prometu, s katerimi se opravlja izredni prevoz, in
na vozilih, ki spremljajo takšna vozila, na posebno počasnih
vozilih, delovnih strojih in vozilih, ki jim je dodano priklopno
vozilo za vleko pokvarjenih vozil, ter na traktorjih s traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja.
(4) Rumena utripajoča luč se lahko uporablja tudi kot
opozorilo na prometno nesrečo, prireditev na cesti ali drugo
oviro na cesti ter za označitev vozil, ki prevažajo nevarno blago in za označitev kolone vozil, ki niso vozila v spremstvu.
(5) Rumena utripajoča luč se sme uporabljati samo v
primerih iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
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Nameščena sme biti samo na vozilih, na katerih jo je dovoljeno uporabljati, in sicer na enak način kot modra luč na
vozilih s prednostjo.
(6) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozila z rumeno
utripajočo lučjo, mora voziti posebno previdno in po potrebi
ustaviti vozilo.
(7) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
(9) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug
udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka tega člena.
VIII. PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV
CESTNEGA PROMETA
Alkohol
129. člen
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu,
niti ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola. Učitelj vožnje oziroma učiteljica (v nadaljnjem besedilu: učitelj) ne
sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in
spremljevalec iz drugega odstavka 139. člena tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) ne sme spremljati
voznika, če je pod vplivom alkohola.
(2) Pod vplivom alkohola je voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec, ki ima v organizmu več alkohola, kot
dovoljuje ta zakon, in voznik, ki tudi pri manjši koncentraciji
alkohola kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.
(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola
v izdihanem zraku.
(4) Ali je voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec pod
vplivom alkohola, se ugotavlja s sredstvi, napravami ali s
strokovnim pregledom.
130. člen
(1) V cestnem prometu ne sme imeti alkohola v organizmu:
1. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije
C, D1, D, B+E, C+E, D1 + E in D+E;
2. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
4. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta
poklic;
5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;
6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji
motornega vozila;
7. spremljevalec;
8. voznik začetnik;
9. voznik motornega vozila, ki nima vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije
motornega vozila, ki ga vozi;
10. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija
prepovedi vožnje motornega vozila ali mu je vozniško dovoljenje odvzeto;
11. voznik, ki prevaža skupino otrok.
(2) Drugi vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50
grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da
tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj
v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje
v cestnem prometu.
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(3) Voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za
prekršek z globo:
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram
krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega
zraka, s 30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila, učitelju
vožnje in spremljevalcu se izreče tudi 3 kazenske točke;
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 40.000 tolarjev. Vozniku
motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče
tudi 4 kazenske točke;
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 60.000 tolarjev. Vozniku
motornega vozila, učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče
tudi 5 kazenskih točk;
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z
najmanj 120.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila, učitelju
vožnje in spremljevalcu se izreče tudi najmanj 10 kazenskih
točk in prepoved vožnje motornega vozila.
(4) Voznika, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena, se kaznuje za prekršek z globo:
a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram
krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka
in kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu, z 30.000 tolarjev.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
b) če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 40.000 tolarjev. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 4 kazenske točke;
c) če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola
na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka, s 60.000 tolarjev. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
d) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, z
najmanj 120.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče
najmanj 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega
vozila.
(5) Vozniku, učitelju vožnje in spremljevalcu iz tretjega
odstavka in vozniku iz četrtega odstavka tega člena, ki ima
več kot 1,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, se poleg globe
izreče tudi 18 kazenskih točk.
Mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi
131. člen
(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu
niti ga začeti voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo
sposobnost za vožnjo. Učitelj vožnje ne sme usposabljati
kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec ne
sme spremljati voznika, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo
njegovo sposobnost za vožnjo.
(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik,
učitelj vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi
prisotnost takih snovi v organizmu.
(3) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega
vozila se izreče najmanj 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.
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Preverjanje psihoﬁzičnega stanja
132. člen
(1) Policist sme zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec
cestnega prometa oziroma udeleženec prometne nesreče
(v nadaljnjem besedilu: udeleženec cestnega prometa) v
organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, izvesti
preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola.
Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v organizmu več
alkohola, kot je dovoljeno, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila začasno odvzame vozniško
dovoljenje, zoper druge udeležence v cestnem prometu, ki
so očitno pod vplivom alkohola in ovirajo ali ogrožajo cestni
promet, pa sme odrediti ukrepe, s katerimi jim onemogoči
oviranje ali ogrožanje cestnega prometa.
(2) Če se s preizkusom iz prejšnjega odstavka ugotovi,
da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušeni udeleženec cestnega
prometa. Če voznik odkloni podpis, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in mu odredi preizkus z merilnikom alkohola v
izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled.
(3) Udeleženec cestnega prometa, od katerega policist zahteva, da opravi preizkus s sredstvi ali napravami za
ugotavljanje alkohola, mora ravnati po zahtevi policista. Če
preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo,
vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško
dovoljenje. Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more opraviti
preizkusa ali če ga ne opravi po navodilih proizvajalca, mu
policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da je pod vplivom alkohola, policist
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila
pa začasno odvzame vozniško dovoljenje.
(4) Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda
šteje poleg neposredne odklonitve tudi ravnanje udeleženca
v cestnem prometu, s katerim ovira ali onemogoči izvedbo
preizkusa oziroma strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma uniči vzorec za analizo.
(5) Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz
katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot
dovoljuje ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom
alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled. Na preizkus z merilnikom alkohola oziroma strokovni
pregled odpelje udeleženca cestnega prometa policist s službenim vozilom. Če se s preizkusom z merilnikom alkohola ali
strokovnim pregledom ugotovi, da je udeleženec cestnega
prometa v takšnem psihoﬁzičnem stanju, da sme voziti vozilo
v cestnem prometu, ga policist s službenim vozilom odpelje
nazaj k vozilu, ki ga je pred tem vozil. Stroški prevoza do
kraja, kjer se opravi preizkus z merilnikom alkohola oziroma
strokovni pregled in nazaj k vozilu ter stroški preizkusa oziroma pregleda so stroški postopka o prekršku.
(6) Udeležencu cestnega prometa, ki kaže znake motenj
v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v
cestnem prometu, rezultat preizkusa s sredstvi ali napravami
za ugotavljanje alkohola pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, odredi policist strokovni pregled.
(7) Neposrednemu udeležencu prometne nesreče sme
policist odrediti strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel
preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola,
neposrednemu udeležencu prometne nesreče, ki ravna v
nasprotju s četrtim odstavkom 133. člena tega zakona, pa
ga mora odrediti.
(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec
cestnega prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, izvesti postopek za prepoznavo znakov
oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu.
V okviru tega postopka lahko izvede tudi preizkus z napravo
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za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu. V primeru prepoznave takega znaka oziroma simptoma, če ni bil izveden
preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali če udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje
v postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov ali
postopka ni mogoče opraviti, mu policist odredi strokovni
pregled. Če je bil preizkus z napravo za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi v organizmu izveden in se ugotovi, da ima udeleženec
cestnega prometa prisotnost takih snovi v organizmu, izpolni
policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušeni
udeleženec cestnega prometa. Če voznik odkloni podpis ali
oporeka rezultatu preizkusa, vpiše policist vzrok odklonitve
oziroma zanikanje rezultata preizkusa v zapisnik in mu odredi
strokovni pregled. Policist sme zaradi ugotovitve, ali je pod
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo
v cestnem prometu, odrediti udeležencu prometne nesreče
III. ali IV. kategorije strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov.
Stroški prevoza do kraja, kjer se opravi strokovni pregled, in
stroški postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov
ter strokovnega pregleda so stroški postopka o prekršku.
(9) Udeleženec cestnega prometa, kateremu je policist
odredil strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi.
Vozniku, kateremu je odredil strokovni pregled, policist prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno vzame vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega
odstavka tega člena, ko voznik zaradi zdravstvenega stanja
ali drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, ne more
opraviti preizkusa, zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem
besedilu: zdravnik) pa ugotovi, da ni pod vplivom alkohola.
(10) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše postopek
za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v
organizmu.
(11) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna
v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo iz tretjega ali
devetega odstavka tega člena. Poleg globe se mu izreče tudi
18 kazenskih točk.
Strokovni pregled
133. člen
(1) Strokovni pregled iz četrtega odstavka 129. člena in
drugega odstavka 131. člena tega zakona obsega zdravniški
pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, in odvzem
vzorcev krvi, urina ali drugih telesnih tekočin oziroma tkiv
zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost
varne udeležbe v cestnem prometu.
(2) Obseg odvzema vzorcev iz prejšnjega odstavka se
določi glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost navedenih snovi v organizmu.
(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati
pisno mnenje, kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo
mora takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se
opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti
analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.
(4) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz drugega, s tem
povezanega objektivnega vzroka ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora zdravnik opraviti tisti del
pregleda, ki ga je mogoče opraviti, in podati mnenje o znakih
motenj v vedenju, ki kažejo na vpliv alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
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(5) Analizo krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva
opravljajo pooblaščeni laboratoriji, ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.
(6) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister, pristojen za zdravje, ter predpiše način in postopek
ustreznih pregledov in analiz.
(7) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
IX. PROMETNA NESREČA
134. člen
(1) Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet v
kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v
njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana
ali je nastala materialna škoda.
(2) Prometne nesreče se glede na posledice delijo na
štiri kategorije:
– prometna nesreča I. kategorije – prometna nesreča,
pri kateri je nastala samo materialna škoda;
– prometna nesreča II. kategorije – prometna nesreča,
pri kateri je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana;
– prometna nesreča III. kategorije – prometna nesreča,
pri kateri je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana;
– prometna nesreča IV. kategorije – prometna nesreča,
pri kateri je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v
30 dneh po nesreči.
(3) Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prometna nesreča, ki ima za posledico le majhno materialno
škodo in je povzročena s prekrškom, za katerega je predpisana samo globa in je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo
posebno lahkega.
(4) Udeleženec prometne nesreče je vsak udeleženec
cestnega prometa, ki je s svojim ravnanjem pripomogel k nastanku prometne nesreče, in vsakdo, ki je v prometni nesreči
utrpel materialno škodo ali je bil telesno poškodovan ali je
zaradi posledic nesreče umrl.
(5) Neposredni udeleženec prometne nesreče je voznik
v nesreči udeleženega vozila, učitelj vožnje, ki je v času nesreče usposabljal kandidata za voznika motornega vozila, ki
je vozil v nesreči udeleženo vozilo, spremljevalec, v nesreči
udeleženi pešec in drug udeleženec prometne nesreče, ki je
bil pred nesrečo samostojno udeležen v cestnem prometu.
135. člen
(1) Vsakdo mora pomagati pri prometni nesreči, če je
treba:
– rešiti človeška življenja;
– preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega
prometa;
– preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.
(2) Po prometni nesreči mora udeleženec prometne
nesreče:
– ustaviti vozilo;
– zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;
– pomagati poškodovanim;
– obvestiti policijo ali koga drugega, ki lahko obvesti
policijo, razen pri prometni nesreči I. kategorije;
– soudeleženim ali oškodovanim v prometni nesreči
posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke
iz vozniškega dovoljenja in prometnega potrdila ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko
poročilo o prometni nesreči;
– osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke;
– ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan
ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je
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treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne
nesreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se
mora takoj, ko je to mogoče vrniti.
(3) Neposredni udeleženec prometne nesreče, ki je zapustil mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti
upravičenca do podatkov iz prejšnjega odstavka ali policijo,
da je bil udeležen v prometni nesreči, posredovati podatke o
kraju in ostalih okoliščinah nesreče, svoje podatke, registrsko
številko vozila in navesti kraj, kjer se nahaja, ter omogočiti
naknadno ugotavljanje dejstev.
(4) Neposredni udeleženci prometne nesreče od trenutka nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih
pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo
v prometu.
(5) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna
v nasprotju s sedmo alineo drugega odstavka ali s tretjim
odstavkom tega člena.
(6) V prometni nesreči udeleženi voznik motornega
vozila iz prvega odstavka 130. člena tega zakona, učitelj
vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek z globo
najmanj 120.000 tolarjev
– če ima v organizmu alkohol ali
– če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost
za varno udeležbo v cestnem prometu.
(7) V prometni nesreči udeleženi voznik iz drugega
odstavka 130. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek
z globo najmanj 120.000 tolarjev
– če ima v organizmu več kot 0,20 grama alkohola na
kilogram krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali
– če ima v organizmu mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost
za varno udeležbo v cestnem prometu.
(8) Vozniku, ki povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo za druge udeležence
cestnega prometa, in ima v organizmu več kot 1,10 grama
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola
v litru izdihanega zraka ali mamilo, psihoaktivno zdravilo ali
drugo psihoaktivno snov, ki zmanjšuje njegovo sposobnost
za varno udeležbo v cestnem prometu, se izreče poleg globe
tudi 18 kazenskih točk.
(9) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek drug
neposredni udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom ali s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto ali šesto
alineo drugega odstavka tega člena.
136. člen
(1) Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III.
ali IV. kategorije, opraviti vse potrebno za zavarovanje kraja
prometne nesreče in opraviti ogled.
(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za
odločitev o prekršku.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policistu
pri prometni nesreči z neznatno nevarnostjo ni treba ugotavljati dejstev in zbirati dokazov iz prejšnjega odstavka, razen
če neposredni udeleženec prometne nesreče ali udeleženec
prometne nesreče, ki je v nesreči utrpel materialno škodo,
to izrecno zahteva. O tem policist obvesti udeležence prometne nesreče.
(4) Priča prometne nesreče mora udeležencu nesreče
in policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče,
mora te podatke nemudoma sporočiti policijski postaji ali
tistemu, ki vodi ogled.
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(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se
smejo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako
odloči tisti, ki opravlja ogled. Pri taki prometni nesreči ni dovoljeno spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler
ni opravljena potrebna preiskava, razen kadar to zahteva
reševanje udeležencev prometne nesreče.
(6) Za umrle udeležence prometne nesreče sme odrediti preiskovalni sodnik ali policist odvzem telesnih tekočin
za analizo.
(7) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico, mora policist:
– poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče,
– poskrbeti za odstranitev in hrambo vozil,
– poskrbeti, da so najbližji sorodniki umrlega ali poškodovanega obveščeni o nesreči.
(8) Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika ali policista mora zdravnik odvzeti udeležencu prometne nesreče
kri, urin, drugo telesno tekočino oziroma tkivo za analizo.
(9) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora na zahtevo policista zagotoviti:
– odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrbeti udeleženci nesreče,
– odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče,
– zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstraniti, v skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir
na cesti.
(10) Zdravstvena organizacija, zavod ali zasebni zdravnik morajo obvestiti najbližjo policijsko postajo o:
– sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da
je bil poškodovan v prometni nesreči in
– smrti poškodovanega v prometni nesreči.
(11) Minister, pristojen za zdravje, predpiše vrste in
način zbiranja podatkov ter vodenje evidenc o umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.
(12) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
udeleženec prometne nesreče, ki ravna v nasprotju s četrtim
ali petim odstavkom tega člena.
(13) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zdravnik, ki ravna v nasprotju z osmim ali desetim
odstavkom tega člena.
(14) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s osmim, devetim ali desetim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 60.000
tolarjev.
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(5) Kolo s pomožnim motorjem sme voziti v cestnem
prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
(6) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in
kolo s pomožnim motorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega leta, v katerem dopolni predpisano starost.
(7) Otrok se usposobi za vožnjo kolesa, opravi kolesarski izpit in dobi kolesarsko izkaznico v osnovni šoli.
(8) Program usposabljanja za vožnjo kolesa, program
kolesarskega izpita in obrazec kolesarske izkaznice predpiše
minister, pristojen za šolstvo.

X. VOZNIKI

138. člen
(1) Motorno oziroma motorno in priklopno vozilo sme
voziti oseba, ki:
– je telesno in duševno zmožna voziti vozilo;
– je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil;
– ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste
oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina
vozil, ki jo vozi in ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju
z omejitvijo, vpisano v njenem vozniškem dovoljenju;
– ji v času, ko vozi vozilo, vozniško dovoljenje ni odvzeto ali se ji ne izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije;
– ji ni izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega
dovoljenja ali ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja;
– uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem vozniškem dovoljenju.
(2) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniškega dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki vozi z vozniškim dovoljenjem,
katerega veljavnost je potekla, pa predložitev veljavnega
zdravstvenega spričevala ni pogoj za podaljšanje njegove
veljavnosti.
(4) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo ali šesto alineo prvega
odstavka tega člena.
(5) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s peto alineo prvega odstavka
ali z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alineo
prvega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se
izreče tudi najmanj 8 kazenskih točk.
(7) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki da motorno vozilo v uporabo osebi, ki ne sme voziti
takega vozila.

1. Pogoji za vožnjo vozil

Vožnja s spremljevalcem

137. člen
(1) Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na
pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.
(2) Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega
kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le
v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme učitelj, ki v osnovni šoli usposablja otroke v vožnji kolesa,
spremljati največ pet otrok hkrati, če so na cestah, na katerih
poteka usposabljanje, drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo. Med opravljanjem kolesarskega
izpita spremstvo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so na
cestah, na katerih se izpit opravlja, drugi vozniki na to opozorjeni s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Kolo sme samostojno voziti v prometu na cesti otrok,
star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.

139. člen
(1) Ne glede na določbi druge in tretje alinee prvega
odstavka prejšnjega člena in določbo tretje alinee 150. člena
tega zakona sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo tudi
oseba, starejša od 17 let:
– ki se je v avtošoli po predpisanem programu usposobila za voznika motornih vozil kategorije B in je po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus
znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje
motornega vozila;
– ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji
ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji
ni izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in
v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu,
če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge
kategorije;
– če jo med vožnjo spremlja spremljevalec.
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(2) Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe iz prejšnjega odstavka, ki
je star najmanj 30 let in ima veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj sedem let in
v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Pod enakimi
pogoji so lahko spremljevalci tudi stari starši, strici in tete ter
bratje in sestre osebe iz prejšnjega odstavka, če s tem pisno
soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti
vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center
na podlagi ustreznih dokazil. Pred vpisom v evidenčni karton
vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
(3) Usposabljanje iz prve alinee prvega odstavka, sme
pričeti oseba, ko ji ne manjka več kot šest mesecev do dopolnjenega 17. leta starosti. Usposabljanje iz vožnje motornega
vozila ne sme biti krajše od 20 ur, preizkus znanja pa mora
biti opravljen po programu in kriterijih za opravljanje vozniškega izpita pred dvočlansko komisijo avtošole. Najmanj
eden od članov komisije, ki ocenjuje praktični del preizkusa
znanja, mora imeti opravljen preizkus iz tretjega odstavka
in izpolnjevati pogoj iz četrtega odstavka 173. člena tega
zakona.
(4) V obdobju vožnje s spremljevalcem morata oseba
iz prvega odstavka tega člena in spremljevalec opraviti vsaj
dve uri vožnje z učiteljem vožnje.
(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz
prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje
in veljavno zdravstveno spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine
morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.
(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz
prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil in štirikolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih
vozil kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem 18 letu starosti.
(7) Ne glede na določbi druge in tretje alinee prvega
odstavka prejšnjega člena in določbe tretje alinee 150. člena
tega zakona sme voziti osebni avtomobil ali štirikolo s spremljevalcem tudi oseba, starejša od 17 let, ki se usposablja v tuji
državi za voznika motornih vozil ob pogoju vzajemnosti.
(8) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s prvim,
petim, šestim ali sedmim odstavkom tega člena.
(9) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena ali
če usposabljanja ali preverjanja znanja iz tretjega odstavka
tega člena ne izvaja v skladu s predpisanim programom,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 100.000
tolarjev.
Voznik začetnik
140. člen
(1) Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali
začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorije A ali B in imetnik vozniškega dovoljenja, ki
je skladno s tem zakonom pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B na osnovi
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če je
od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto
dni in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil
programa za voznika začetnika, mora opraviti program dodatnega usposabljanja v skupnem trajanju dvanajst ur. Program vsebuje:
– vožnjo odličnosti,
– vadbo varne vožnje,
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
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(2) Programa iz prejšnjega odstavka se mora voznik
začetnik udeležiti v predpisanem zaporedju, in sicer:
– prvega dela vožnje odličnosti, v obdobju dveh do
šestih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja,
– enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko
delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa v obdobju od štirih
do desetih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja,
– drugega dela vožnje odličnosti v obdobju osmih do
dvanajstih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja.
(3) Vožnjo odličnosti po posebnem programu izvajajo
avtošole.
(4) Javna agencija zagotavlja izvajanje programa vadbe
varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega
prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega
prometa.
(5) Javna agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije določi ceno vadbe varne vožnje in skupinske delavnice
o varnosti cestnega prometa in psihosocilnih odnosih med
udeleženci cestnega prometa, ki jo plača udeleženec.
(6) Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike lahko izvajajo:
– vožnjo odličnosti: učitelj vožnje;
– vadbo varne vožnje: oseba z ustreznim dovoljenjem;
– skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa:
oseba z ustreznim dovoljenjem.
(7) Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja
izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega
usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.
(8) Nadzor nad izvajanjem programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa in
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa
opravljajo v javni agenciji zaposlene osebe, ki jih za to pooblasti direktor.
(9) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom
tega člena.
Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje in
dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih delavnicah
141. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje pri
dodatnem usposabljanju voznika začetnika lahko dobi ﬁzična
oseba, ki:
– ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno
izobrazbo;
– ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije
najmanj tri leta;
– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom
alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve, ali ima v
organizmu alkohol;
– ji ni odvzeto vozniško dovoljenje ali ji ni izrečena
kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka
prepoved in
– je uspešno opravila izpit za izvajanje programa varne
vožnje po posebnem programu iz 145. člena tega zakona.
(2) Dovoljenje za izvajanje programa v skupinskih delavnicah o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, pri dodatnem usposabljanju voznika začetnika lahko dobi ﬁzična oseba, ki:
– ima ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– ima znanje s področja varnosti cestnega prometa in
dela s skupinami,
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– v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– uspešno opravila izpit za izvajanje programa v skupinskih delavnicah po posebnem programu iz 145. člena
tega zakona.
(3) Dovoljenji iz prvega in drugega odstavka tega člena
izda in podaljša javna agencija. Veljavnost dovoljenja se
podaljša vsaka tri leta, na podlagi uspešno opravljenega posebnega programa iz 145. člena tega zakona.
Razveljavitev dovoljenja za izvajanje programa varne
vožnje in dovoljenja za izvajanje programa v skupinskih
delavnicah
142. člen
(1) Osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena javna
agencija razveljavi dovoljenje v naslednjih primerih:
– če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica
voznika, odvzema vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila za čas, za katerega velja tak ukrep;
– če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– če ne izvaja predpisanega programa.
(2) Osebi iz drugega odstavka prejšnjega člena javna
agencija razveljavi dovoljenje v naslednjih primerih:
– če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– če je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
– če ne izvaja predpisanega programa.
(3) Pritožbe v zvezi z izdajo in razveljavitvijo dovoljenj
iz prejšnjega in tega člena rešuje ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
Koncesija za izvajanje vadbe varne vožnje in skupinske
delavnice
143. člen
(1) Izvajanje programov vadbe varne vožnje in programov skupinskih delavnic kot del programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike je dejavnost, ki se opravlja
kot javna služba.
(2) Koncesijo za izvajanje programov iz prejšnjega odstavka lahko pridobi pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki izpolnjuje pogoje glede kadrov, tehničnih
sredstev in prostorov, ter ostale pogoje, določene v tem zakonu in v koncesijskem aktu na podlagi javnega razpisa. S
koncesijskim aktom določi Vlada Republike Slovenije zlasti
podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
postopek in izbire koncesionarja oziroma koncesionarke (v
nadaljnjem besedilu: koncesionarja), začetek in čas trajanja
koncesije, višino in način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem javne službe ter način prenehanja koncesijskega
razmerja. Koncesnina je prihodek javne agencije.
(3) Koncesionarja za izvajanje navedenih programov
pridobiva javna agencija kot koncedent.
(4) O izbiri koncesionarja odloči javna agencija z upravno odločbo. Medsebojna razmerja med javno agencijo in
koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(5) Koncesija se podeljuje za določen čas, vendar ne
več kot za 20 let.
(6) Koncesija se lahko na vlogo imetnika podaljša, če
so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani
za njeno pridobitev.
Evidenca javne agencije
144. člen
(1) Javna agencija vodi evidenco koncesijskih pogodb,
sklenjenih na podlagi prejšnjega člena.
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(2) Evidence vsebujejo naslednje podatke:
– ﬁrma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime in priimek ter enotno matično številko občana
odgovorne osebe, davčno številko in sedež oziroma naslov
ﬁzične ali pravne osebe;
– o sklenjeni koncesijski pogodbi, času veljavnosti ter
podatki o prenehanju pogodbe;
– število izvedb programa in udeležencev.
(3) Javna agencija vodi evidenco izdanih dovoljenj za
osebe iz prvega in drugega odstavka 141. člena tega zakona.
(4) Evidence vsebujejo naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– datum izdaje dovoljenja in veljavnost;
– prebivališče imetnika dovoljenja.
Pooblastila
145. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog javne
agencije predpiše:
– program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike;
– program usposabljanja in izpita za izvajalce programa
varne vožnje in skupinskih delavnic ter program rednega
izpopolnjevanja znanja za osebe, ki izvajajo program varne
vožnje in skupinskih delavnic;
– obrazec kartona voznika začetnika iz sedmega odstavka 140. in obrazec dovoljenj iz 141. člena tega zakona;
– postopek izdaje in podaljšanja veljavnosti in zamenjave dovoljenj iz 141. člena tega zakona.
Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
146. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda oziroma podaljša njegovo veljavnost osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev.
(2) Vozniško dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo
veljavnost upravna enota, ne glede na stalno prebivališče
upravičenca oziroma začasno prebivališče, če upravičenec
v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda
upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do
dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po
prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja.
(4) Upravičencu iz prejšnjega odstavka lahko pristojni
organ v roku največ enega leta od izteka njegove veljavnosti
podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več
kot za eno leto, če ta iz utemeljenih razlogov, ugotovljenih
v posebnem ugotovitvenem postopku, ni opravil programa
usposabljanja za voznika začetnika. Po izteku veljavnosti se
izda novo vozniško dovoljenje le, če upravičenec ponovno
opravi vozniški izpit.
(5) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se
izda z veljavnostjo do 80. leta starosti upravičencu, ko predloži potrdilo o uspešno opravljenem programu usposabljanja
za voznika začetnika oziroma ko mu preneha veljati status
voznika začetnika.
(6) Od 80. leta starosti se podaljšuje veljavnost vozniškega dovoljenja upravičencu, ki predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega
vozila določene kategorije.
(7) Zdravniško spričevalo iz prejšnjega odstavka izda
imetniku vozniškega dovoljenja pooblaščena zdravstvena
organizacija pooblaščeni zasebni zdravnik oziroma osebni
zdravnik. V zdravniškem spričevalu mora biti, v skladu z

Stran

10076 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

ugotovljenimi psihoﬁzičnimi sposobnostmi voznika, določen
datum naslednjega pregleda.
(8) Ne glede na določbi tretjega in petega odstavka tega
člena se veljavnost vozniškega dovoljenja lahko omeji na rok,
določen v zdravniškem spričevalu pooblaščene zdravstvene
organizacije, pooblaščenega zasebnega zdravnika oziroma
osebnega zdravnika o telesni in duševni zmožnosti osebe za
vožnjo motornega vozila.
(9) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka veljavnosti, za katerega je izdano, z dnevom
pravnomočnosti sodbe, s katero je bil imetniku vozniškega
dovoljenja izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero
mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se
šteje, da ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, tudi imetnik vozniškega dovoljenja, kateremu je
potekel rok veljavnosti.
Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja
147. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki poleg pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka
138. člena tega zakona izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo iz 173. člena tega zakona;
– da je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F;
– da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje;
– da se ji ne izvršuje stranska kazen prepovedi vožnje
motornega vozila določene vrste ali kategorije;
– da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v
zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka
prepoved traja;
– da je zahtevi priložila ustrezno fotograﬁjo.
(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A brez omejitev se izda osebi, ki je dopolnila 21 let starosti
in je opravila vozniški izpit za vožnjo motornih vozil kategorije
A, katerega praktični del je obsegal tudi posebni praktični del
vozniškega izpita.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A brez omejitev se izda osebi, ne da bi opravljala vozniški
izpit in ne da bi predložila zdravstveno spričevalo, ki poleg
pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena, izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je stara najmanj 21 let;
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil podkategorije oziroma kategorije:
a) A1 (A do 125 ccm in največ 11 kW) ali
b) A, katerih moč motorja ne presega 25 kW in razmerje
moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg.
Pri tem se doba, ko je oseba imela vozniško dovoljenje
iz točke a) in iz točke b) te alinee skupaj več kot dve leti,
sešteva.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A brez
omejitev izda osebi ne da bi predložila zdravstveno spričevalo, ki poleg pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena
izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je stara najmanj 21 let;
– da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih koles, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm
in moč ne presega 11 kW oziroma katerih moč motorja ne
presega 25 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16kW/kg;
– da je opravila posebni praktični del vozniškega izpita
za vožnjo motornih koles kategorije A brez omejitev.
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(5) Osebi, ki opravi vozniški izpit za vožnjo motornih
vozil kategorije A, pa ne izpolnjuje pogojev za pridobitev
vozniškega dovoljenja kategorije A brez omejitev, določenih
v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, se izda
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A z
omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa brez bočne prikolice
katerih moč motorja ne presega 25 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16kW/kg in motorna kolesa
z bočno prikolico, katerih razmerje moč motorja/masa vozila
ne presega 0,16 kW/kg.
(6) Osebi, ki ima najmanj dve leti veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil podkategorije A1 (A do 125 ccm
in največ 11kW) in je dopolnila 18 let starosti, se lahko izda
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A z
omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa brez bočne prikolice,
katerih moč motorja ne presega 25 kW in razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg in motorna kolesa
z bočno prikolico, katerih razmerje moč motorja/masa vozila
ne presega 0,16 kW/kg ne da bi opravljala vozniški izpit in ne
da bi predložila zdravstveno spričevalo.
(7) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil podkategorije
A1 (A do 125 ccm in največ 11 kW) se izda osebi, ki poleg
pogojev, določenih v prvem odstavku tega člena, izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je stara najmanj 16 let;
– da je opravila vozniški izpit podkategorije A1 (A do 125
ccm in največ 11 kW).
(8) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B, B+E, C, C+E, D1, D1+E, D ali
D+E, se izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravi tečaj o varnem delu s traktorjem
in traktorskimi priključki.
(9) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na
vozilu, katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi
se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore – vozila z
avtomatskim menjalnikom, se to zabeleži v vozniško dovoljenje, izdano taki osebi. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo se sme voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.
(10) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije vozil, ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti
po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G).
(11) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje izdano
v tujini, se slovensko vozniško dovoljenje ne izda oziroma se
ne podaljša njegove veljavnosti, razen v primeru zamenjave
v tujini izdanega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje ali če veljavno vozniško dovoljenje, izdano
v tujini, odda organu, ki ji izda oziroma podaljša veljavno
slovensko vozniško dovoljenje.
148. člen
(1) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora na poziv
upravne enote oddati vozniško dovoljenje. Če oseba ne odda
vozniškega dovoljenja v roku, določenem v pozivu, ji ga odvzamejo policisti na njene stroške. Novo vozniško dovoljenje
lahko pridobi po prvem izrečenem prenehanju veljavnosti
vozniškega dovoljenja po šestih mesecih, po drugem prenehanju po enem letu, po nadaljnjih izrečenih prenehanjih pa
po dveh letih od dneva oddaje vozniškega dovoljenja. Pogoj
za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da taka oseba
ponovno opravi vozniški izpit.
(2) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem dovoljenju, za katerega ji je bilo izrečeno prenehanje
veljavnosti, vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški
izpit za motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi
je storila prekršek ali prekrške, za katere so ji bile izrečene
kazenske točke in izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega
dovoljenja, določene v prvem odstavku tega člena.
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149. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda na enotnem obrazcu
za vožnjo motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v
kategorije A, B, B+E, C, C+E, D, D+E in podkategorije A1,
D1 in D1+E.
(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje. Dovoljenje za vožnjo
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil
kategorij G in H.
(3) Znotraj kategorije A se vozniško dovoljenje izda za
vožnjo motornih koles podkategorije A1, v katero spadajo
motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali
brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm
in katerih moč motorja ne presega 11 kW, ali kategorije A z
omejitvijo 25 kW, v katero spadajo motorna kolesa na dveh
kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, katerih moč motorja
ne presega 25 kW, pri katerih razmerje med močjo motorja
in maso vozila ne presega 0,16 kW/kg.
(4) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije A, F, G in H, katerih največja dovoljena masa ne
presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot
osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G in H.
(5) V kategorijo B+E spadajo skupine vozil, sestavljene
iz motornega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno
vozilo, katerega največja dovoljena masa presega maso
vlečnega vozila ali če največja dovoljena masa te skupine
vozil presega 3.500 kg.
(6) V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil
kategorije F in kategorije D, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije
vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, G in H.
(7) V kategorijo C+E spadajo skupine vozil, sestavljene
iz vlečnega motornega vozila kategorije C in priklopnega
vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B+E, v kombinaciji z vozniškim
dovoljenjem podkategorije D1 pa tudi podkategorije D1+E
ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem D kategorije pa
tudi kategorije D+E.
(8) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz
oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C, G in H in podkategorije D1.
(9) Znotraj kategorije D se izda vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil podkategorije D1, v katero spadajo
avtobusi, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te podkategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, G in H.
(10) V kategorijo D+E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila kategorije D in priklopnega
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vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B+E in podkategorije D1+E.
(11) Znotraj kategorije D+E se izda vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil podkategorije D1+E, v katero spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega motornega vozila
podkategorije D1 in priklopnega vozila, katerega največja
dovoljena masa presega 750 kg in največja dovoljena masa
skupine vozil ne presega 12.000 kg ter se priklopno vozilo
ne uporablja za prevoz oseb. Dovoljenje za vožnjo vozil te
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije
B+E.
(12) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih
motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalne
kategorije F, G in H.
(13) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(14) V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultivatorji.
(15) V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem in lahka
štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(16) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije A brez omejitev smejo voziti v Republiki Sloveniji
tudi trikolesa.
(17) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C ali D in podkategorije D1 smejo voziti motorna
vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki
priklopniki. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil
kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi,
kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik,
njegova največja dovoljena masa pa ne presega mase vlečnega vozila, če največja dovoljena masa teh vozil ali skupine
vozil ne presega 3.500 kg.
(18) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B+E,
C+E ali D+E in podkategorije D1+E, se izda le osebi, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C,
D oziroma podkategorije D1.
(19) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja,
izdanega na obrazcu vozniškega dovoljenja, določenega s
Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega
dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92,
70/95 in 73/2000) ali Pravilnikom o vozniških dovoljenjih
(Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04) in na podlagi
128. a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000 – popr. odl.
US, 61/2000, 100/2000 – odl. US, 21/02 in 67/02) določena
vozniška dovoljenja, se za vozniško dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, upošteva naslednja ekvivalentnost med
kategorijami:

DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE

NOVO VOZNIŠKO
DOVOLJENJE

A do 125 ccm
A do 125 ccm in 11 kW
A = 125 ccm in = 11kW
A = 25 kW in = 0,16 kW/kg

=
=
=
=

A do 350 ccm
A
B
C
D
E le z vozili kategorije B

=
=
=
=
=
=

A1
A1
A1
A – A z omejitvijo = 25 kW in
= 0,16 kW/kg
A – ko imetnik vozniškega dovoljenja dopolni 20 let
A
B
C
D
B+E
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DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE
E

=

F
G
H
A – le do 50 km/h
I

=
=
=
=
=

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil
150. člen
Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora
imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:
– za vozila podkategorije A1 16 let;
– za vozila kategorije A 18 let;
– za vozila kategorije B 18 let;
– za vozila kategorije C 18 let;
– za vozila kategorije B + E in C + E 18 let;
– za vozila podkategorije D1 21 let;
– za vozila kategorije D 21 let;
– za vozila podkategorije D1+E 21 let;
– za vozila kategorije D + E 21 let;
– za vozila kategorije F, katerih konstrukijsko določena
hitrost ne presega 40 km/h 15 let;
– za vozila kategorije F, katerih konstrukijsko določena
hitrost presega 40 km/h 18 let;
– za vozila kategorije G – motokultvatorji 15 let;
– za vozila kategorije G – delovni stroji 18 let;
– za vozila kategorije H 14 let.
Dvojnik
151. člen
(1) Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega
vozniškega dovoljenja se na zahtevo stranke izda novo vozniško dovoljenje. Zahtevi za izdajo takega vozniškega dovoljenja mora stranka, poleg svoje fotograﬁje, priložiti tudi dokazilo o preklicu veljavnosti pogrešanega oziroma ukradenega
vozniškega dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz prejšnjega odstavka, ki poda lažno izjavo o pogrešitvi
ali kraji vozniškega dovoljenja.
Vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini
152. člen
(1) Tujec oziroma tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec),
ki prebiva v Republiki Sloveniji, sme z veljavnim vozniškim
dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države,
in ob vzajemnosti, voziti v Republiki Sloveniji tista motorna
vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju,
izdanem v tujini, in sicer največ eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) Republike Slovenije, ki začasno ali stalno
prebiva v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme
z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni
organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti
po veljavnem vozniškem dovoljenju izdanem v tujini, dokler
začasno biva v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
tega člena mora oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje,
izdano v tujini, ki ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu
(Uradni list RS – MP, št. 9-55/92), imeti med vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega vozniškega
dovoljenja, izdanega v tujini, tudi veljavno mednarodno voz-

NOVO VOZNIŠKO
DOVOLJENJE
B + E, C + E in če ima imetnik vozniškega dovoljenja
kategorijo D, tudi D + E
F in H
G
H
H
H

niško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija
tuje države.
(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v
Republiki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti,
če ji je bila v tuji državi, v kateri ji je bilo izdano vozniško dovoljenje, prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste,
v katero spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti
motornega vozila kategorije B, B+E, C ali C+E, če še ni dopolnila starosti 18 let, in kategorije D ali D+E ter podkategorij
D1 ali D1+E, če še ni dopolnila starosti 21 let.
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki
mu ga je izdal pristojni organ druge države članice Evropske
unije, voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih
sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v
drugi državi članici Evropske unije.
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena, če uporabi vozniško dovoljenje, izdano v tujini, v
roku do dveh let od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji
oziroma vrnitvi v Republiko Slovenijo z namenom stalnega prebivanja oziroma od pričetka začasnega prebivanja v
Republiki Sloveniji, in voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim
odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, če uporabi vozniško dovoljenje, izdano v
tujini, po več kot dveh letih od pričetka prebivanja v Republiki
Sloveniji oziroma vrnitvi v Republiko Slovenijo z namenom
stalnega prebivanja oziroma od pričetka začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, in voznik, ki ravna v nasprotju s
četrtim odstavkom tega člena.
Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini
153. člen
(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji, in državljan
Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo
z namenom stalnega prebivanja, ali če začasno prebiva v
Republiki Sloveniji, lahko, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, v dveh
letih od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji zahtevata
zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.
(2) Tujcu in državljanu Republike Slovenije, ki po določbi prejšnjega odstavka ne zahtevata zamenjave vozniškega
dovoljenja v dveh letih po pričetku prebivanja v Republiki
Sloveniji ali vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo z namenom
prebivanja v njej, prične teči dveletni rok, v katerem lahko zahtevata zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini,
za slovensko vozniško dovoljenje, ponovno šteti, če zapustita
Republiko Slovenijo za najmanj eno leto in se vrneta v Republiko Slovenijo.
(3) Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi
praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih
sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini in tistim,
ki so že imeli veljavno slovensko vozniško dovoljenje.
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(4) Praktičnega dela vozniškega izpita ni treba opraviti
imetnikom vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi s
pravilnikom minister, pristojen za notranje zadeve, na podlagi
ocene kakovosti izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov ter prometno varnostnih
razmer v posamezni tuji državi.
(5) Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.
(6) Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob
zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna
vozila ter opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.
(7) Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja
vozniško dovoljenje, izdano v tujini, s slovenskim vozniškim
dovoljenjem, če ga je pridobil med najmanj šestmesečnim
bivanjem v državi, v kateri je bilo izdano.
(8) Če se iz besedila vozniškega dovoljenja, izdanega
v tujini, ne da sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto
vozila velja in ali še velja, se sme vozniško dovoljenje, izdano
v tujini, zamenjati po prvem odstavku tega člena, če oseba,
ki prosi za zamenjavo, priloži listino, iz katere je razvidno,
katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti
vozniškega dovoljenja.
(9) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče
zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje.
(10) Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, ki se zamenja
za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki
je bilo oddano v skladu z enajstim odstavkom 147. člena tega
zakona, se vrne organu tuje države, ki ga je izdal.
Zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi
Evropske unije
154. člen
(1) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja druge države članice Evropske unije, ki stalno ali začasno prebiva v
Republiki Sloveniji, lahko brez opravljanja vozniškega izpita
in predložitve dokazila o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo vozil, zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko
vozniško dovoljenje, če izpolnjuje druge s tem zakonom
določene pogoje za vožnjo motornih vozil, in sicer za tiste
kategorije vozil, ki jih sme voziti po vozniškem dovoljenju,
katerega zamenjavo zahteva.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se tiste
nacionalne kategorije, ki jih po določbi 149. člena tega zakona ne vsebuje slovensko vozniško dovoljenje, opustijo,
podkategorije pa se označijo s potrditvijo kategorije in vpisom
ustrezne usklajene kode Evropske unije v rubriko Omejitve
vozniškega dovoljenja.
(3) Imetnik vozniškega dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena mora veljavno vozniško dovoljenje države članice
Evropske unije zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje,
če mu je v Republiki Sloveniji izrečen odvzem vozniškega
dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
ali če na vozniškem dovoljenju države članice Evropske unije
ni prostora za vpis izrečene prepovedi vožnje motornega
vozila, ter imetnik takega vozniškega dovoljenja, pri katerem
je ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za vožnjo
motornih vozil.
(4) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice
Evropske unije, ki v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka
ne zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, odvzame vozniško dovoljenje pristojni organ Republike Slovenije.
(5) Vozniško dovoljenje, izdano v drugi državi članici
Evropske unije, ki se zamenja za slovensko vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu z
enajstim odstavkom 147. člena tega zakona, se vrne organu
tuje države, ki ga je izdal.
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Mednarodno vozniško dovoljenje
155. člen
(1) Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko dobi na lastno zahtevo tudi mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnostni ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali varstveni
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije.
(2) Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja organizacija, ki jo pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v
Republiki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih
vozil v Republiki Sloveniji.
(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in vodenje registra nadzoruje ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
Evidenca o vozniških dovoljenjih
156. člen
(1) Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje naslednje podatke:
– enotno matično številko občana, ime in priimek, datum in kraj rojstva in fotograﬁjo;
– organ oziroma organizacijo, ki je izdal vozniško dovoljenje oziroma podaljšal njegovo veljavnost;
– datum izdaje in spremembe;
– številko vpisa;
– serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja;
– veljavnost vozniškega dovoljenja;
– zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti, zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja za slovensko, pogrešitvi ali kraji oziroma deponiranju ali ostalih spremembah,
ki se nanašajo na vozniško dovoljenje;
– kategorije vozil in podkategorije vozil, za katere velja,
in datum pridobitve dovoljenja za vožnjo vozil posamezne
kategorije;
– da je oseba voznik začetnik;
– omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati
med vožnjo, oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih
kategorij (A z omejitvijo, da sme voziti motorna kolesa kategorije A, katerih moč motorja ne presega 25 kW in katerih
razmerje moč motorja/masa ne presega 016 kW/kg).
(2) Evidenco vozniških dovoljenj vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke v evidenco.
Pooblastilo
157. člen
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše
program usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
oziroma zavodi za izvajanje tega programa, način izdaje
potrdil o uspešno opravljenem tečaju in vodenja evidenc
ter pooblasti organizacije oziroma zavode za izvajanje tega
programa.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec vozniškega dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode pripomočkov, ki jih mora voznik uporabljati
pri vožnji vozila in omejitev ter način vodenja evidenc.

Stran

10080 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

2. Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil
Opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike
motornih vozil
158. člen
(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem besedilu: kandidatov) za voznike motornih vozil ali
skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja kandidatov) opravljajo gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe
zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola).
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil,
za katero usposablja kandidate za voznike.
(3) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja
kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena tega zakona ter
drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vpiše v register avtošol.
(4) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Register vsebuje naslednje podatke:
– številko vpisa v register;
– naziv avtošole;
– statusno obliko;
– sedež avtošole;
– sedež podružnice;
– kategorije, za katere je registrirana;
– datum vpisa v register;
– datum in razloge za izbris iz registra.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše
predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra avtošol.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o izbrisu avtošole iz registra avtošol:
– če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb;
– če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha
z opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če ne izpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona;
– če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 229. člena tega zakona;
– če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba o
začasni prepovedi dela zaradi neizpolnjevanja predpisanih
pogojev, ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in izvajanje
programov.
(6) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na
podlagi šeste alinee prejšnjega odstavka se sme ponovni
vpis v register izvesti po preteku petih let od izdane odločbe
o izbrisu iz registra.
(7) Avtošola mora na predpisan način voditi register
kandidatov ter evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje
in dnevnik usposabljanja iz teorije.
(a) Register kandidatov vsebuje:
– registrsko številko kandidata;
– datum vpisa;
– priimek in ime kandidata;
– naslov, prebivališče;
– datum rojstva;
– številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje;
– podatke o usposabljanju;
– podatke o izpisu kandidata iz avtošole.
(b) Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra
vsebuje še ime, priimek učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca.
(c) Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o avtošoli,
ki ga je izdala, številki in datumu izdaje dnevnega razvida
vožnje, imenu in priimku učitelja vožnje, registrski označbi
vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, podatke o
kandidatu in podatke o usposabljanju kandidata.
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(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno
številko dnevnika, čas usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke o kandidatu iz registra ter podatke o poteku
usposabljanja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra kandidatov,
evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje ter
dnevnika usposabljanja.
(8) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
Pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja kandidatov
159. člen
(1) Avtošola mora imeti:
– predpisano opremljeno šolsko učilnico za poučevanje
teorije;
– pisarniški prostor za sprejem kandidatov in za delo
vodje avtošole;
– najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil, tistih kategorij za katere je
vpisana v register avtošol, razen za kategorijo B, kjer mora
imeti dve vozili;
– površino, ki meri najmanj 1.000 m2 uporabne površine, ki omogoča izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila in od
avtošole ali podružnice ni oddaljena več kot 30 km.
Šolska učilnica, pisarniški prostor, vozila in površina iz četrte
alinee morajo biti opremljeni v skladu s predpisi iz 163. člena
tega zakona.
(2) Avtošola mora imeti:
– v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s
polnim delovnim časom najmanj tri učitelje vožnje;
– v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s
polnim delovnim časom vodjo avtošole, ki ima dovoljenje za
strokovnega vodjo avtošole in veljavno dovoljenje za učitelja
vožnje.
(3) Izobraževalnim zavodom ni treba izpolnjevati pogojev iz prejšnjega odstavka, če usposabljajo kandidate,
ki imajo v tem izobraževalnem zavodu status dijaka in se
izobražujejo po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe ter imajo za dokončanje programa določeno kot pogoj
opravljen vozniški izpit določene kategorije motornih vozil.
Kandidate za voznike motornih vozil smejo usposabljati učitelji, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in drugih predpisih
ter so v delovnem razmerju v tem zavodu.
(4) Avtošola sme usposabljati kandidate za voznike
motornih vozil tudi v podružnici zunaj kraja svojega sedeža,
če podružnica izpolnjuje materialne pogoje, navedene v tem
členu, in ji ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o vpisu v register.
(5) V avtošolah smejo usposabljati kandidate za voznike
motornih vozil samo učitelji vožnje oziroma učitelji predpisov
o varnosti cestnega prometa.
(6) Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo
v cestnem prometu in prometno etiko smejo v avtošoli poučevati:
– učitelji predpisov z ustreznim veljavnim dovoljenjem
za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in učitelji
vožnje z veljavnim dovoljenjem za učitelja vožnje, ki imajo
najmanj višjo strokovno izobrazbo;
– osebe, ki so bile zaposlene kot učitelji predpisov o
varnosti cestnega prometa na dan 1. maja 1998 in imajo
veljavno dovoljenje za učitelja vožnje.
(7) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
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Poučevanje vožnje
160. člen
(1) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avtošoli poučujejo učitelji vožnje, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja
vožnje (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za učitelja vožnje)
tiste kategorije, za katero poučujejo kandidata za voznika
motornih vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
poučuje kandidata za voznika motornih vozil kategorije F
učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za
motorna vozila kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije F, kandidata za voznika
motornih vozil kategorije H pa učitelj vožnje, ki ima veljavno
dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A.
(3) Pri poučevanju vožnje je učitelj vožnje odgovoren
za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storil kandidat za
voznika, razen, če ga ni mogel preprečiti.
(4) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba ali učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
(5) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 30.000 tolarjev.
Program usposabljanja
161. člen
(1) Program usposabljanja za voznike motornih vozil
vsebuje teoretični in praktični del.
1. Teoretični del, v trajanju najmanj 40 pedagoških ur,
obsega:
– pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov
pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom
pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj
v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom;
– izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen
je uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili,
okoliščinami na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
– osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so
pomembne za varen cestni promet;
– vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo
vozila, alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je
označeno, da se ne smejo uživati pred vožnjo in med njo,
utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih
stanj, vremenskih razmer ter stanja vozila in ceste na varnost
prometa;
– teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi
udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter
k ravnanju ob prometni nesreči.
2. Praktični del obsega:
– spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov
tehnike vožnje na površini iz četrte alinee prvega odstavka
159. člena;
– učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju
in zunaj njega;
– učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj
njega podnevi in ponoči, vožnja preko križišča, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja preko
križišča, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja
po cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti,
vožnja skozi predor, vožnja po enosmerni cesti, vožnja po
večpasovni cesti in razvrščanje z enega na drugi prometni
pas, dohitevanje in prehitevanje.
(2) Kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu
programa usposabljanja v avtošoli prisoten najmanj 80 odstotkov učnih ur v predpisano opremljeni učilnici. Preostalih
20 odstotkov učnih ur se lahko izobražuje samostojno s
pomočjo literature ali elektronskih medijev. Po končanem te-
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oretičnem oziroma praktičnem delu programa usposabljanja
v avtošoli mora kandidat za voznika motornih vozil opraviti
pred komisijo avtošole preizkus znanja tistega dela programa
usposabljanja, za katerega se je pripravljal v avtošoli.
(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj vožnje ali učitelj predpisov, ki ravna v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Pogoji za usposabljanje kandidatov
162. člen
(1) Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti usposabljati, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti,
predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene kategorije, razen za kategorijo H, za katero se sme
pričeti usposabljati v koledarskem letu, v katerem dopolni 14
let starosti;
2. da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za
vožnjo katerega se usposablja, in ima veljavno zdravstveno
spričevalo;
3. da uporablja med usposabljanjem pripomočke za
vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravstveno spričevalo.
(2) Pred pričetkom praktičnega dela usposabljanja mora
kandidat za voznika uspešno opraviti preizkus znanja iz teoretičnega dela programa usposabljanja, kar mora avtošola
oziroma njena komisija vpisati v evidenčni karton vožnje
kandidata za voznika.
(3) Kandidat za voznika, ki se usposablja za vozniški
izpit, sme za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti
po cesti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga vozi pod nadzorstvom učitelja vožnje.
(4) Z globo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena.
(5) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 20.000 tolarjev.
Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje
163. člen
(1) Avtošola sme poučevati kandidata za voznika na
vozilu, ki izpolnjuje pogoje, določene v podzakonskem aktu.
(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motornem vozilu ali na njem samo kandidati avtošole, ki imajo pri
sebi evidenčne kartone vožnje, učitelji vožnje in kandidati za
učitelje vožnje, spremljevalci ter osebe, ki opravljajo nadzor
nad izvajanjem praktičnega dela programa usposabljanja.
(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika
usposabljajo za praktični del programa, morajo imeti na strehi
svetlobno tablo z napisom "AVTO ŠOLA L" in na bočnih straneh vozila napis z nazivom in naslovom avtošole. Vozila, ki
nimajo strehe, priklopna vozila in vozila, pri katerih se zaradi
konstrukcije z zadnje strani ne vidi svetlobna tabla z napisom
"AVTO ŠOLA L", pa morajo biti med usposabljanjem kandidata za voznika motornega vozila označena s predpisanimi
"L" tablicami. Vozila, na katerih se usposabljajo kandidati
za voznike motornih vozil kategorij A, B in H ne smejo biti
starejša od osem let, vozila drugih kategorij pa ne starejša
od 12 let.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o opremljenosti in delu avtošol, načinu vodenja predpisanih evidenc ter natančneje določi program
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Minister,
pristojen za notranje zadeve, izda tudi natančnejše predpise
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o označevanju vozil, na katerih se usposablja kandidate
za voznike, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila, in
predpiše vsebino, barvo, obliko in dimenzije svetlobnih tabel
ter "L" tablic.
(5) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekrške
učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim
odstavkom tega člena.
(6) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 20.000 tolarjev.
Usposabljanje za vožnjo
164. člen
(1) Učitelj vožnje sme v praktičnem delu programa
usposabljanja pripravljati samo kandidata za voznika motornih vozil tiste avtošole, v kateri je v delovnem razmerju oziroma opravlja v njej to delo na podlagi podjemne pogodbe.
(2) Učitelj vožnje mora imeti med pripravljanjem kandidata za voznika motornih vozil po cesti pri sebi svoje veljavno
vozniško dovoljenje in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje,
dnevni razvid vožnje, evidenčni karton vožnje in veljavno
zdravstveno spričevalo kandidata za voznika, ki ga pripravlja.
Na zahtevo policista oziroma pristojnega inšpektorja mora
navedene dokumente pokazati.
(3) Učitelj vožnje, ki je v avtošoli v delovnem razmerju
za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, sme
pripravljati kandidate za voznike v praktičnem delu programa
usposabljanja po cesti v nedeljenem delovnem času največ
osem učnih ur dnevno, v deljenem delovnem času pa največ
devet učnih ur dnevno. Učitelj vožnje, ki opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe, pa največ tri učne ure dnevno.
(4) Učno uro praktičnega dela programa usposabljanja
sestavljajo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega
vozila in analiza vožnje. Učna ura traja 50 minut. Učitelj
vožnje mora imeti najkasneje po petih učnih urah najmanj
30 minut počitka.
(5) Učitelj vožnje mora na predpisan način voditi evidenčni karton vožnje kandidata, ki ga pripravlja, in dnevni
razvid vožnje.
(6) Z globo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim,
ali tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim
odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, tretjim, ali petim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Zdravstveni pogoji za usposabljanje
165. člen
(1) Učitelj vožnje ne sme pripravljati kandidata za voznika v vožnji motornega vozila po cesti, če je utrujen, bolan, če
je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, oziroma je v takem duševnem stanju, da ne
more zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uči. Če ima telesne
okvare ali poškodbe pa v primeru, da ga to onemogoča pri
njegovem delu.
(2) Učitelj vožnje kandidatu za voznika ne sme dovoliti
vožnje po cesti, če je očitno, da kandidat zaradi telesne okvare ali poškodbe, utrujenosti, bolezni, duševnega stanja, vpliva
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih sredstev ne
more zanesljivo voziti.
(3) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek učitelj vožnje, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
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Strokovni nadzor
166. člen
Strokovni nadzor nad delom avtošol in nad izpolnjevanjem pogojev za delo avtošol predpisanimi s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, izvaja
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Dovoljenja za poučevanje in delo
167. člen
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije
lahko dobi oseba, ki:
1. ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno
izobrazbo;
2. je uspešno končala program usposabljanja za učitelja
vožnje ustrezne kategorije motornih vozil;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
4. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne
kategorije;
5. v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa;
6. ji v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod
vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve,
ali ima v organizmu alkohol;
7. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom
odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved;
8. je telesno in duševno zmožna za učitelja vožnje.
(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega
prometa lahko dobi oseba, ki ima najmanj višjo strokovno
izobrazbo, je uspešno končala program usposabljanja za
učitelja predpisov, ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje
za vožnjo vozil kategorije B.
(3) Dovoljenje za strokovnega vodjo oziroma strokovno
voditeljico (v nadaljnjem besedilu: strokovni vodja) avtošole
dobi oseba, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje, ima najmanj višjo izobrazbo,
veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B in je uspešno končala program usposabljanja za
vodjo avtošole.
(4) Program usposabljanja za učitelja vožnje obsega:
1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne
vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi;
2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka (didaktika);
4. poznavanje motornih vozil in cest;
5. vožnjo motornega vozila;
6. vsebino in izvedbo učne ure vožnje motornega vozila
– praktično poučevanje;
7. preizkus znanja slovenskega jezika.
(5) Program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa obsega vsebino 1., 2., 3., 4. in 7.
točke programa iz prejšnjega odstavka ter vsebino in izvedbo
učne ure teoretičnega pouka.
(6) Program usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole obsega zlasti poznavanje organizacije in dela avtošole.
(7) Minister, pristojen za notranje zadeve, natančneje
predpiše program usposabljanja za učitelja vožnje, program
usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in program usposabljanja za strokovnega vodjo avtošole.
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Pooblastilo za določitev posebnega programa
168. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi poseben program, po katerem morata učitelja vožnje in učitelj
predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in
dopolnjevati svoje znanje. Ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, nadzoruje izvajanje tega programa in programov iz
četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program iz prejšnjega odstavka ter programe iz
četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena izvaja
javna agencija.
(3) UčiteIj vožnje in učitelj predpisov o varnosti cestnega
prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za
učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov uspešno opraviti
preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa pred
pristojno izpitno komisijo iz 173. člena tega zakona.
Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenj
169. člen
(1) Dovoljenje za učitelja vožnje, učitelja predpisov in
strokovnega vodjo avtošole izda in podaljša veljavnost upravna enota.
(2) Dovoljenje za učitelja vožnje in dovoljenje za učitelja
predpisov se izda oziroma podaljša njegova veljavnost za tri
leta. Veljavnost dovoljenja se podaljša na podlagi potrdila o
uspešno opravljenem posebnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena in potrdila izpitne komisije iz 173. člena
tega zakona o uspešno opravljenem preizkusu znanja cestnoprometnih predpisov. Dovoljenje za strokovnega vodjo
avtošole se izda brez omejitve veljavnosti.
(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidence izdanih dovoljenj za učitelje vožnje, dovoljenj za učitelje predpisov o varnosti cestnega prometa in dovoljenj za
strokovne vodje avtošole.
(4) Evidence vsebujejo naslednje podatke:
– priimek in ime;
– EMŠO;
– datum in kraj rojstva;
– datum izdaje dovoljenja in veljavnost;
– prebivališče imetnika dovoljenja;
– kategorijo, za katero je izdano dovoljenje za učitelja
vožnje;
– upravno enoto, ki je izdala oziroma podaljšala veljavnost dovoljenja;
– podatke o ugotovljeni začasni ali trajni zdravstveni
nezmožnosti opravljanja poklica voznika oziroma učitelja
vožnje.
Pooblastilo
170. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec
dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole ter določi postopek izdaje in podaljšanja
veljavnosti, zamenjave dovoljenj in vodenja evidenc ter ceno
obrazcev.
Odvzem dovoljenja za učitelja vožnje
171. člen
(1) Učitelju vožnje, pri katerem je ugotovljena začasna
ali trajna zdravstvena nezmožnost opravljanja poklica voznika oziroma učitelja vožnje, mu je izrečen ukrep odvzema
vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja ali sankcija prepovedi vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije, se dovoljenje za učitelja vožnje
odvzame ali se mu dovoljenje odvzame za čas, za katerega
velja taka ugotovitev, ukrep ali sankcija.
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(2) Dovoljenje za učitelja vožnje se odvzame tudi učitelju vožnje, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti
motorno vozilo, dokler traja taka nezmožnost.
(3) Odločbo o odvzemu dovoljenja za učitelja vožnje
izda na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena upravna enota.
3. Vozniški izpiti
Pogoji za opravljanje vozniškega izpita
172. člen
(1) Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v
Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot
šest mesecev.
(2) Vozniški izpit za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, sme opravljati kandidat za
voznika, ki se je v avtošoli usposobil za voznika.
(3) Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k izpitu pri izpitnem centru oziroma upravni enoti.
Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati vozniški
izpit, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice
voziti motorno vozilo.
(4) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C
smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, smejo kandidati za voznike motornih vozil kategorije C
opravljati vozniški izpit, če jim je bila izrečena kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in so pred izrekom
kazni imeli veljavno vozniško dovoljenje kategorije C.
(6) Kandidati za voznike motornih vozil podkategorije
D1 smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri
leta.
(7) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D
smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri
leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil
kategorije C ali podkategorijo D1.
(8) Kandidati za voznike skupine vozil (B+E, C+E, D1+E
ali D+E kategorije) smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo oziroma podkategorijo, v katero spada vlečno vozilo oziroma če so opravili
vozniški izpit za to kategorijo oziroma podkategorijo vozil.
(9) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H
smejo opravljati vozniški izpit, če v koledarskem letu dopolnijo starost najmanj 14 let.
Izpitna komisija
173. člen
(1) Kandidati za voznike motornih vozil opravljajo v Republiki Sloveniji vozniški izpit pred komisijo izpitnega centra,
ki ga sami izberejo.
(2) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj višjo izobrazbo, predsednik komisije pa najmanj visoko izobrazbo.
(3) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki je najmanj
dve leti delala kot učitelj vožnje v avtošoli, je telesno in duševno zmožna za to delo, ima veljavno vozniško dovoljenje
za voznika vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za
voznike, ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj
kategorije B in opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo po programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje
zadeve. Preizkus usposobljenosti se opravi za kategorijo, za
katero bo ocenjeval kandidate za voznike. Komisijo imenuje
minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Člani izpitne komisije morajo vsaka tri leta obnavljati znanje po programu, ki ga določi minister za notranje
zadeve.
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(5) Član izpitne komisije ne more biti oseba, ki je v delovnem razmerju v avtošoli, ki izobražuje kandidate za voznike
ali v njej opravlja začasna ali občasna dela.
(6) Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena veljajo tudi za predsednika izpitne komisije.
Prva pomoč
174. člen
(1) Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A, B, B+E, C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E opravi kandidat pri pristojni organizaciji
Rdečega križa, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanj
iz prve pomoči. Pogoje določi minister, pristojen za zdravje,
s pravilnikom, s katerim predpiše tudi program izpita in način
vodenja evidenc o opravljenem izpitu.
(2) Če pristojna organizacija Rdečega križa ne izpolnjuje pogojev za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči iz prejšnjega odstavka, minister, pristojen za zdravje, za opravljanje
izpita in izvajanje usposabljanj iz prve pomoči na podlagi
javnega razpisa lahko pooblasti drugo organizacijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) O opravljenem izpitu organizacija iz prejšnjega odstavka vodi evidenco in izda potrdilo o opravljenem izpitu.
(4) Minister, pristojen za zdravje, v pravilniku določi,
kateri izpit iz prve pomoči in kakšna zdravstvena izobrazba
sta pogoj, da je kandidat za voznika oproščen izpita iz prve
pomoči. Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima
vozniško dovoljenje kategorij A, B, B+E, C, C+E, D in D+E
ali podkategorij A1, D1 in D1+E.
Evidence
175. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco o opravljanju vozniških izpitov, ki vsebuje naslednje
podatke:
– ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča ter rojstni datum in kraj rojstva kandidata;
– podatke o datumu izdaje zdravstvenega spričevala
ter podatke o številki in datumu izdaje potrdila o opravljenem
izpitu iz prve pomoči;
– ime in priimek člana oziroma članov izpitne komisije,
ki so bili prisotni na teoretičnem in praktičnem delu vozniškega izpita;
– ime in priimek učitelja vožnje in naziv avtošole, pri
kateri se je kandidat za voznika usposabljal;
– datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in
praktičnega dela vozniškega izpita, njegovo uspešnost in
število praktičnih ur vožnje;
– opombe.
(2) Podatke v evidenco vnašajo izpitni centri.
Program vozniškega izpita
176. člen
(1) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za
voznika motornih vozil razen kategorije G obvlada teoretično znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja
in vožnjo motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim vozilom določene kategorije na cesti s potrebno
spretnostjo.
(2) Na vozniškem izpitu za kategorijo G se ugotavlja,
ali kandidat za voznika motornih vozil te kategorije obvlada
teoretično znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja.
(3) Oseba, ki zaradi telesnih zmožnosti, za vožnjo motornih vozil sme voziti v cestnem prometu le tem zmožnostim
prilagojeno vozilo, mora opravljati praktični del vozniškega
izpita na tako prilagojenem motornem vozilu. Oseba, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje, pa ji je obveza voziti motorno
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vozilo, prilagojeno njenim telesnim zmožnostim, bila določena po opravljenem vozniškem izpitu za to kategorijo vozil,
mora ponovno opraviti praktični del vozniškega izpita na tako
prilagojenem vozilu, za čas, dokler tega dela vozniškega izpita ne opravi, pa se ji odvzame vozniško dovoljenje za vožnjo vozil take kategorije. V izdano vozniško dovoljenje take
osebe se vpiše podatek, da sme voziti le prilagojeno vozilo
ter številko šasije oziroma podatke o prilagoditvi vozila.
(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki vozi vozilo v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka.
Pooblastilo
177. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o pogojih, ocenjevanju in načinu opravljanja
vozniškega izpita za voznika motornih vozil, delu izpitnih
komisij, strokovnem izobraževanju članov izpitnih komisij in
o evidencah iz 175. člena tega zakona, ki jih vodijo izpitni
centri.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi izpitne
centre in njihova območja ter kraj, kjer se opravlja vozniški
izpit, in kategorije vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru glede na gostoto prometa, urejenost prometnih
površin, opremljenost križišč, število kandidatov za voznike,
opravljajo vozniški izpiti, ter imenuje predsednika in člane
izpitne komisije.
Stroški izpita
178. člen
Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Ceno določi
minister, pristojen za notranje zadeve.
4. Zdravstveni pregledi voznikov
Dolžnost opraviti zdravstveni pregled
179. člen
(1) Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije
G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja
opraviti zdravstveni pregled.
(2) Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne zdravstvene preglede.
(3) Kandidati za voznike motornih vozil, ki ponovno
opravljajo vozniški izpit zaradi izrečenega prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled, ki
vključuje pregled pri psihologu oziroma psihologinji (v nadaljnjem besedilu: psihologu), po potrebi pa tudi pri drugih
specialistih.
Pogoji za opravljanje zdravstvenega pregleda
180. člen
(1) Na zdravstvenih pregledih iz prejšnjega člena se
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno
telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila.
(2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in
voznikov opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije
oziroma pooblaščeni zasebni zdravniki.
(3) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. Zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju
z drugim odstavkom tega člena, se kaznuje z globo najmanj
150.000 tolarjev.
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Ugovor zoper zdravniško spričevalo
181. člen
(1) Kandidat za voznika motornega vozila in voznik, ki
se ne strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in duševni
zmožnosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva ponovni
zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo.
(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno.
Pooblastilo
182. člen
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve:
– izda predpise o vrsti in obsegu zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opravljati vozniki motornih vozil in učitelji
vožnje, in kontrolnih zdravstvenih pregledov;
– določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene
zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki;
– določi način in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za voznike motornih vozil;
– pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov
za voznike in voznike motornih vozil;
– pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne
zdravnike za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov in
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike, ki jim je bilo
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja;
– imenuje komisijo iz prejšnjega člena tega zakona;
– določi organizacije, ki določajo potrebno prilagojenost vozil telesnim zmožnostim oseb iz tretjega odstavka
176. člena tega zakona in ugotavljajo ustreznost prilagoditve
vozil.
Izdaja zdravniškega spričevala
183. člen
(1) Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika motornega vozila, imetnika vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil ali učitelja vožnje, izda
pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma pooblaščeni
zasebni zdravnik na podlagi pregleda osebe in vpogleda v
zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika.
(2) Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik
iz prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika napoti
kandidata za voznika, voznika in učitelja vožnje motornega
vozila na pregled še k drugemu zdravniku specialistu ali
organizaciji iz pete alinee prejšnjega člena tega zakona, po
potrebi pa tudi k psihologu. Po potrebi sme pridobiti tudi podatke o cestnoprometnih prekrških in kaznivih dejanjih v cestnem prometu in prometnih nesrečah kandidata za voznika
in voznika motornih vozil in podatke o opravljanju vozniških
izpitov iz uradnih evidenc od upravljavcev zbirk podatkov, ki
vsebujejo te podatke.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
osebni zdravnik izda zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in imetnika vozniškega
dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategorije F, G in H na
podlagi predhodnega pregleda kandidata oziroma voznika.
(4) Zdravniško spričevalo velja dve leti.
(5) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled
184. člen
(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati
imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v
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obdobju dveh let, tri ali večkrat kaznovan zaradi vožnje pod
vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko
se pri njem pojavi bolezensko stanje, okvara ali hiba, katere
simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu
ali ko je v zadnjih treh letih povzročil tri ali več prometnih
nesreč.
(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko
predlagajo policist, državni tožilec oziroma državna tožilka,
sodnik oziroma sodnica, zdravstvena organizacija, zdravnik
zasebnik in delodajalec oziroma delodajalka. V predlogu za
napotitev morajo navesti razloge za podan sum, da imetnik
vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za
vožnjo motornega vozila.
(3) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena napoti
kandidata za voznika na kontrolni zdravstveni pregled z odločbo upravna enota.
Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov
185. člen
(1) Kontrolne zdravstvene preglede in pregled po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja) opravljajo zdravniki specialisti
medicine dela, prometa in športa, ki jih za opravljanje teh
pregledov pooblasti minister, pristojen za zdravje.
(2) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ne gre
na kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan ali
ga ne opravi v celoti, se odvzame vozniško dovoljenje, dokler
ne opravi tega pregleda oziroma dokler ne predloži dokazila
o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil.
Stroški pregleda
186. člen
(1) Stroške zdravstvenega pregleda krije kandidat za
voznika oziroma imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja.
(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja, ki opravljajo delo
voznika, krije vselej pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, pri katerem je imetnik veljavnega vozniškega
dovoljenja zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov drugih imetnikov veljavnega vozniškega dovoljenja plačajo imetniki sami, razen invalidov, ki vozijo izključno svojim
zmožnostim prilagojena motorna vozila, katerih stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda krije Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
(3) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda krije v
primerih iz prvega odstavka 184. člena imetnik vozniškega
dovoljenja.
Dvom o sposobnosti za vožnjo
187. člen
(1) Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno
podvomi o telesni ali duševni zmožnosti imetnika veljavnega
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornega vozila, mora
zdravnik imetnika na to opozoriti in ga napotiti na kontrolni
zdravstveni pregled k pooblaščeni zdravstveni organizaciji
oziroma zasebnem zdravniku. Zdravnik mora to zabeležiti v
zdravstveni karton in o tem obvestiti pooblaščeno zdravstveno organizacijo ali zasebnega zdravnika.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne gre
na kontrolni zdravstveni pregled, na katerega je bila napotena, pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma zasebni
zdravnik obvesti upravno enoto o tem, da je podan sum, da
imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno ni zmožen
za vožnjo motornih vozil.
(3) Če se pri pregledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji ali pri zasebnem zdravniku ugotovi, da je imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja postal telesno ali duševno
nezmožen voziti motorno vozilo, mora zdravstvena organiza-
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cija oziroma zasebni zdravnik to sporočiti upravni enoti tako,
da ji posreduje zdravniško spričevalo.
(4) Z globo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju
z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pravne osebe pa z globo najmanj 25.000 tolarjev.
Odvzem in omejitev vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih
razlogov
188. člen
(1) Upravna enota oziroma izpitni center na podlagi
zdravstvenega spričevala odvzame imetniku vozniško dovoljenje za toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom
ne ugotovi, da je telesno in duševno zmožen voziti motorna
vozila.
(2) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja ali učitelju vožnje, ki ima dovoljenje za vožnjo motornih vozil več
kategorij, vendar mu je ta pravica iz razlogov, določenih v
prejšnjem odstavku, omejena na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško
dovoljenje oziroma dovoljenje za učitelja vožnje, v katero
se vpišejo tiste kategorije motornih vozil, ki jih sme voziti,
oziroma omeji njegovo veljavnost.
Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo
189. člen
(1) Imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 8 kazenskih točk, organ, ki vodi evidenco o
kazenskih točkah, o tem pisno obvesti.
(2) Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže
ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17 kazenskih
točk, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih odnosih med udeleženci v
cestnem prometu. Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja,
ki doseže ali preseže 13 kazenskih točk, pa ne preseže 17
kazenskih točk, od katerih jih doseže več kot polovico zaradi
kršitev vožnje pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih
zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi, se mora udeležiti programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki
obsega vsebine o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola,
mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi.
Po uspešno zaključenem seminarju se vozniku, enkrat v
dveh letih, izbrišejo iz evidence 4 kazenske točke.
(3) Organ, ki vodi evidenco o kazenskih točkah, napoti
imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja na izobraževanje in usposabljanje za varno vožnjo v skladu z drugim
odstavkom tega člena in določi rok za uspešno udeležbo
na izobraževanju in usposabljanju za varno sodelovanje v
prometu. Stroške izobraževanja in usposabljanja za varno
vožnjo v skladu z drugim odstavkom tega člena krije imetnik
veljavnega vozniškega dovoljenja.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog
javne agencije predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo, ki obsega vsebine o varnosti cestnega prometa in o psihosocialnih odnosih med udeleženci v
cestnem prometu.
(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravje, na predlog javne agencije
predpiše program izobraževanja in usposabljanja za varno
vožnjo, ki obsega vsebine o nevarnostih vožnje pod vplivom
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi.
(6) Program iz drugega odstavka tega člena izvaja
javna agencija.
(7) Voznik, ki se v določenem roku ne udeleži obveznega programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo,
se kaznuje z globo 80.000 tolarjev.
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XI. VOZILA
Pogoji za udeležbo v prometu
190. člen
(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem
prometu, če:
– so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno
vožnjo;
– so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki so izdane za njihovo označitev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti
v cestnem prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo,
lahki priklopniki pa morajo biti označeni s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila in morajo imeti veljavno dokazilo
o opravljenem tehničnem pregledu, na katerem je označen
rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.
(3) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev
mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega
osebja, tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki
Sloveniji več kot šest mesecev, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki Sloveniji na podlagi carinske
deklaracije za sprostitev blaga v prost promet ali začasni
uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, smejo biti v prometu v
Republiki Sloveniji, če so registrirana v Republiki Sloveniji.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za motorna
in priklopna vozila tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v
Republiki Sloveniji več kot šest mesecev in so registrirana v
eni od držav članic Evropske unije.
(5) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alineo prvega
odstavka ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo
20.000 tolarjev za prekršek voznik motornega ali priklopnega
vozila, ki ravna v nasprotju s prvo alineo prvega odstavka
tega člena, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja
ni preteklo več kot 30 dni.
(7) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alineo prvega odstavka
ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 200.000 tolarjev.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo
najmanj 500.000 tolarjev za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo
alineo prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne
osebe pa z globo najmanj 50.000 tolarjev, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo več kot 30 dni.
(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
191. člen
(1) Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini,
smejo biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo
registrsko številko, listino o registraciji vozila in označbo države, v kateri je vozilo registrirano, kot to predpisuje veljavna
mednarodna konvencija o cestnem prometu. Oznaka države
sme biti, namesto na posebni nalepki, na registrski oziroma
registrskih tablicah.
(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
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Registracija vozil
192. člen
(1) Registracija vozila je vpis podatkov o registrski
označbi, določenih podatkov o vozilu in lastniku vozila v
evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil.
(2) V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, katerih lastniki imajo v Republiki Sloveniji
prebivališče oziroma sedež ter motorna in priklopna vozila
diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki
Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih
predstavništev v Republiki Sloveniji
(3) Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki oziroma skupni lastniki. Vozilo, ki
je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice, se lahko registrira na ime
uporabnika vozila, če poda lastnik vozila pisno soglasje. V
tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila,
smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V takem primeru se
v prometnem dovoljenju navede tudi lastnika vozila.
Stvarna pristojnost za registracijo vozil
193. člen
(1) Registracijo vozil opravljajo upravne enote in organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih
vozil, ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma
priklopnih vozil, ki jih z javnim pooblastilom določi minister,
pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: registracijska organizacija). Gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik mora izpolnjevati pogoje glede prostorov,
kadrov in opreme, kot je to določeno za registracijo vozil v
organizacijah za tehnične preglede.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve opravlja
strokovni nadzor nad delom registracijskih organizacij.
(3) Registracijo vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo
častni konzularni funkcionarji, in predstavništev mednarodnih
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh
predstavništvih, opravi upravna enota.
(4) Registracijo vozil policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije opravi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Pogoji za registracijo vozil
194. člen
(1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor
itd.);
– dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki
urejajo področje vozil;
– dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest;
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 211. člena tega zakona tehnični pregled ni obvezen.
(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka, se registrira motorno vozilo, ki predstavlja del tehnične
kulture (starodobno vozilo).
(3) Starodobno vozilo je mehanično gnano vozilo, izdelano pred več kot petindvajsetimi leti, ohranjeno in tehnično
vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju, za katerega
skrbi oseba ali organizacija, in se ga zaradi njegovega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za
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vsakodnevne prevoze. Ministrstvo, pristojno za homologacijo
vozil, izda odločbo o statusu takega vozila.
(4) Traktor in traktorski priklopnik se registrira ne glede
na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena, če je bil
izdelan pred letom 1977, pa po letu 1976 ni bil registriran in
lastništvo vozila ni sporno.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ne
registrira vozila, če ministrstvo, pristojno za homologacijo
vozil, ugotovi, da je določen tip, varianta ali izvedba vozila
nevarna za cestni promet in prepove registracijo takih vozil
ter izdajo dokumenta o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil.
(6) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje
in predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost registracijska
organizacija iz prvega odstavka 193. člena tega zakona, za
čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je
sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz
naslova plačila povračila za uporabo cest. Za podaljšanje
veljavnosti prometnega dovoljenja se upravna taksa za vlogo
ne zaračuna; to velja tudi v primeru, ko se izda nov obrazec
prometnega dovoljenja.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi
izvajanja operativnih nalog pri odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj in njihovih storilcev ter varovanju oseb in objektov
izda za posamezna vozila policije in Slovensko obveščevalno-varnostne agencije dve ali več prometnih dovoljenj in
registrskih tablic v primerih, ko tako odredi minister, pristojen
za notranje zadeve.
Vsebina registrskih tablic
195. člen
(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije in registrsko označbo, ki jo sestavljajo
kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk ter prostor,
predviden za grb Republike Slovenije. Registrska tablica,
izdana za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, vsebuje namesto razpoznavnega znaka
Republike Slovenije zastavo Slovenije.
(2) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z dvema registrskima tablicama, razen motornih koles,
štirikoles, lahkih štirikoles, trikoles, koles z motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki morajo
biti označeni z eno registrsko tablico.
(3) Izdane registrske tablice so vezane na vozilo, za
označitev katerega so izdane. Označbo registrske tablice je
mogoče na posebno zahtevo izbrati po lastni želji. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika
vozila.
(4) Registrske tablice morajo biti pritrjene na mestu, ki
ga je predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro
vidne in čitljive, da niso poškodovane, upognjene, zakrite,
dodatno prevlečene ali prekrite.
(5) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic
na vozilu ni dovoljeno spreminjati. Vozilo, ki je v prometu s
spremenjeno vsebino, barvo, merami ali obliko registrske
tablice od predpisanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom
tega člena.
Zamenjava registrskih tablic
196. člen
(1) Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za
nove:
– kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana ali
uničena;
– kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.
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(2) Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska
tablica, ki ima registrske oznake pogrešane, uničene oziroma
obrabljene registrske tablice.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
(4) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pravne osebe pa z globo najmanj 20.000 tolarjev.
Odjava vozila
197. člen
(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri
registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske
tablice, če:
1. je vozilo uničeno;
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v
tujini zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov;
3. je vozilo ukradeno;
4. je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več
kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem,
motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila;
6. je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena
oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z
zavarovalnimi pogoji.
(2) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če
so pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za
katerega so izdane registrske tablice z izbrano označbo.
(3) Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve. Če v tem roku s temi
registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene
registrske tablice uničijo.
(4) Če v primerih iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka
tega člena lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih
tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali
sedež oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji
nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika vozila na
izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka tega člena
v 15 dneh po prejemu opozorila. Če lastnik vozila v tem roku
ne izpolni obveznosti, upravna enota črta vozilo iz evidence
registriranih vozil in o tem obvesti policijo, ki registrske tablice
odvzame z neposredno ﬁzično prisilitvijo na stroške lastnika
vozila.
(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti
registracijski organizaciji vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža,
odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem
dovoljenju. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti
listine, s katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba
lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med ﬁzičnima osebama ali ﬁzično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis ﬁzične osebe, ki je bila lastnik vozila
pred sklenitvijo pogodbe, overjen.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000
tolarjev.
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(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki uporabi registrske tablice na vozilu, za katerega
niso bile izdane.
198. člen
(1) Lastnik vozila, ki je izrabljeno po predpisih o varstvu
okolja, mora ob odjavi vozila predložiti potrdilo o uničenju
vozila, ki ga registracijska organizacija posreduje ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu
okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila.
Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena
v izjavi.
(3) Vrsto vozil, vsebino, obliko potrdila iz prvega odstavka in izjave o lokaciji vozila iz drugega odstavka tega člena
ter obvezna ravnanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem
in hrambo teh potrdil in izjav predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sme pridobiti in uporabljati podatke o izrabljenih vozilih po predpisih o
varstvu okolja in njihovih lastnikih iz obstoječih uradnih evidenc. Prav tako sme pridobiti in uporabljati podatke o vozilih
in njihovih lastnikih, ki so odjavljena iz prometa in je zanje
izdana izjava o lokaciji vozila.
(5) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 100.000
tolarjev.
Preizkusne tablice
199. člen
(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusna tablica
sta javni listini, ki dovoljujeta njenemu uporabniku začasno
uporabo neregistriranega vozila na območju Republike Slovenije za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira. Minister
za notranje zadeve lahko pooblasti za izdajo preizkusnih
tablic in potrdil za preizkusno vožnjo registracijske organizacije.
(2) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico
izda registracijska organizacija za dobo do pet dni.
Registracija vozil Slovenske vojske in policije
200. člen
(1) Način registracije vozil Slovenske vojske in obliko
ter vsebino registrskih tablic predpiše minister, pristojen za
obrambo.
(2) Način registracije vozil policije in obliko ter vsebino
registrskih tablic predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
Začasna registracija
201. člen
(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila,
katerih lastniki so tujci, ki imajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno začasno
prebivališče oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo
v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno se
registrirajo na domačo pravno ali ﬁzično osebo tudi v skladu s
carinskimi predpisi začasno uvožena vozila, ki se uporabljajo
po pogodbi o lizingu ali pogodbi o poslovnem sodelovanju,
sklenjeni med domačim in tujim podjetjem, oziroma za sejme
ali športna tekmovanja.
(2) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo do enega leta.
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(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po
končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila,
kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma
dodelavi odpeljana iz Republike Slovenije in za katera je
ministrstvo, pristojno za homologacijo, izdalo dokument o
skladnosti vozila s tehničnimi predpisi oziroma soglasje k
registraciji vozila.
(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se
vozilo prepelje v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ
za 30 dni.
(5) Začasno se registrira tudi vozila, ki so bila registrirana v Republiki Sloveniji in so bila ukradena, pa so jih tuji
varnostni organi izsledili.
(6) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo
prepelje v Republiko Slovenijo, oziroma največ za 30 dni.
(7) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka
veljavnosti prometnega dovoljenja.
Evidenca registriranih vozil
202. člen
(1) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke:
– registrsko označbo;
– datum registracije;
– registracijsko organizacijo, ki je vozilo registrirala;
– številko vpisa;
– datum prve registracije vozila (datum, kraj, registrska
označba);
– serijsko številko, datum izdaje in datum veljavnosti
prometnega dovoljenja in registracijsko organizacijo, ki ga
je izdala;
– podatke o osebi, na katero je vozilo registrirano, pa
ni lastnik vozila: ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma
sedež;
– podatke o lastniku: ime in priimek oziroma ﬁrma,
naziv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma
sedeža;
– podatke o vozilu: vrsta in kategorija, znamka, tip,
varianta in izvedba, komercialna oznaka vozila, identiﬁkacijska številka vozila, tip ali koda motorja, moč in prostornina
motorja, masa vozila, največja dovoljena masa vozila, razen
za motorna kolesa in kolesa z motorjem, število sedežev in
stojišč, oblika ali namen karoserije ali okvirja, barvo vozila in
vrsta goriva, ki ga vozilo troši, razmerje med močjo motorja
in maso vozila za motorna kolesa v kW/kg;
– podatke o tehničnem pregledu vozila (organizacija,
ki je opravila pregled, datum pregleda, ugotovljeno stanje,
vizualno ugotovljene napake in izmerjene vrednosti na posameznih napravah in opremi vozila);
– podatke o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka zavarovalne police in zavarovalnica ter trajanje zavarovalne police);
– številko in datum dokumenta o skladnosti vozila;
– po potrebi tudi podatke o vozilu, ki jih vsebuje dokument iz prejšnje alinee.
(2) Evidenco registriranih vozil vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Podatke v evidenco vnašajo registracijske organizacije.
203. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve:
– izda natančnejše predpise o registraciji oziroma začasni registraciji, izdaji prometnega dovoljenja, odjavi motornih in priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja in določi obrazec prometnega
dovoljenja za registrirano oziroma za začasno registrirano
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vozilo ter potrdila za preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo,
vsebino in mere registrskih in preizkusnih tablic;
– določi postopek, pogoje in stroške za izbiro dela
označbe registrske tablice;
– določi pogoje in postopek za izdajo potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice;
– določi način vodenja evidenc registriranih vozil in evidenc vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo
in preizkusne tablice;
– določi ceno za registrske in preizkusne tablice, ki jo
plača lastnik vozila.
3. Tehnični pregledi
204. člen
Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila
je postopek, s katerim organizacija za tehnične preglede
ugotavlja podatke o vozilu, stanje naprav in opreme vozila in
izpolnjevanje drugih pogojev za vozilo, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
Podelitev pooblastila
205. člen
(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za
notranje zadeve.
(2) Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje
pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in
naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in
izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.
206. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede, ki opravlja tehnične preglede vozil na več kot eni lokaciji, mora izpolnjevati
pogoje, ki so določeni za poslovne prostore, predpisano
opremo in naprave ter strokovne delavce, na vsaki lokaciji.
(2) Z globo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj
200.000 tolarjev.
207. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede mora imeti naslednje strokovne delavce: vodjo tehničnih pregledov in kontrolorje tehničnih pregledov ter delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil. Strokovni delavci
morajo imeti delovno razmerje sklenjeno v organizaciji za
tehnične preglede, za določen ali nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
(2) Vodja tehničnih pregledov vodi opravljanje tehničnih
pregledov motornih in priklopnih vozil in mora imeti najmanj
višjo strokovno izobrazbo ter opravljen izpit po programu za
vodjo tehničnih pregledov.
(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil smejo
opravljati kontrolorji tehničnih pregledov, ki imajo najmanj
srednjo izobrazbo tehniške smeri in tri leta delovnih izkušenj
ter opravljen izpit za kontrolorja tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor).
(4) Postopke registracije motornih in priklopnih vozil
smejo opravljati delavci, ki imajo najmanj srednjo strokovno
izobrazbo in opravljen preizkus usposobljenosti.
(5) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami
tega člena, odgovorna oseba pa se kaznuje z globo najmanj
100.000 tolarjev.
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Opravljanje izpita in obnavljanje znanja
208. člen
(1) Kandidati za vodjo tehničnih pregledov in za kontrolorja opravljajo izpit, kandidati za delavce, ki opravljajo
postopke registracije motornih in priklopnih vozil, pa preizkus
usposobljenosti. Izpit in preizkus usposobljenosti se opravlja
pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje
zadeve, ki določi tudi program opravljanja izpitov in preizkusov usposobljenosti in vodi evidenco o opravljenih izpitih
in preizkusih usposobljenosti.
(2) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus
usposobljenosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem
izpitu oziroma preizkusu usposobljenosti.
(3) Strokovni delavci iz prvega odstavka prejšnjega
člena tega zakona morajo vsaka tri leta obnavljati znanje po
programu, ki ga določi minister, pristojen za notranje zadeve.
Strokovni delavec, ki ne opravi tega obnavljanja znanja, ne
sme opravljati dela iz prejšnjega člena tega zakona, dokler
tega ne opravi.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda dovoljenje organizacijam, ki usposabljajo kandidate in strokovne
delavce iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z
globo najmanj 50.000 tolarjev.
Poslovni prostori
209. člen
Organizacija za tehnične preglede mora imeti ustrezne
poslovne prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz
vozil ter potrebne parkirne površine in preizkuševalne steze
za opravljanje tehničnih pregledov tistih vrst motornih in priklopnih vozil, za katere si je pridobila pooblastilo.
Merilne naprave
210. člen
(1) Organizacija za tehnične preglede mora imeti za
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil
predpisane merilne naprave in opremo.
(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka morajo biti
pregledane, overjene in tipsko odobrene, skladno z določbami predpisov o meroslovju. Merilne naprave, za katere ni
predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti kalibrirane.
(3) Organizacija za tehnične preglede ne sme opravljati
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, če katera
merilnih naprav ni pregledana, overjena ali kalibrirana oziroma če se pokvari dvigalo ali katera od merilnih naprav.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
211. člen
(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen
motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj
enkrat na leto.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in
priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, motornih vozil,
opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, in vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah,
se opravljajo vsakih šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja v te
namene, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen
oziroma obliko karoserije.
(3) Prvi tehnični pregled se opravi:
1. eno leto po prvi registraciji:
– za tovorna in vlečna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3.500 kg;
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– za delovna vozila;
– za avtobuse;
– za priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike;
– za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz
potnikov;
– za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje
kandidatov za voznike;
– za motorna vozila za izposojo brez voznika;
– za intervencijska vozila, ki so opremljena kot vozila s
prednostjo ali vozila za spremstvo;
2. tri leta po prvi registraciji za vsa druga motorna in
priklopna vozila;
3. tri leta po nakupu s strani prvega dokončnega kupca
za lahke priklopnike.
(4) Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil iz 2.
točke prejšnjega odstavka, katerih prvi tehnični pregled je
že bil opravljen, pa niso starejša od sedem let, mora biti
opravljen vsaki dve leti. Lahki priklopniki morajo biti tehnično
pregledani vsaka tri leta.
(5) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda
zapisnik na predpisanem obrazcu.
(6) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila
mora biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili
proizvajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled.
(7) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem
prometu, se izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko
mora vozilo opraviti tehnični pregled.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pred
pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu
izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo
opraviti tehnični pregled. Dokazilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.
(9) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih vozil pooblaščena organizacija vodi evidenco, ki vsebuje podatke iz zapisnika o tehničnem pregledu. Evidenco
vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(10) Za opravljeni tehnični pregled plača lastnik vozila
organizaciji za tehnične preglede ceno storitve po tariﬁ, ki jo
določi Vlada Republike Slovenije.
(11) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za cene, mu
mora organizacija za tehnične preglede vozil posredovati
vso zahtevano poslovno dokumentacijo in podatke, ki so
povezani z opravljanjem tehničnih pregledov, na posebno
zahtevo pa tudi letno poročilo o poslovanju. Osebi, pooblaščeni od ministra, pristojnega za cene, mora pooblaščena
organizacija za tehnične preglede omogočiti vpogled v vso
dokumentacijo povezano s tehničnimi pregledi motornih in
priklopnih vozil.
(12) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek organizacija za tehnične preglede, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa se
kaznuje z globo najmanj 100.000 tolarjev.
(13) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki opravlja javni prevoz potnikov, prevaža nevarno
blago ali usposablja kandidate za voznike motornih vozil v
nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
(14) Z globo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja javni prevoz potnikov, prevaža nevarno blago, ali
usposablja kandidate za voznike motornih vozil v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 200.000 tolarjev.
Posamična izdelava, predelava ali dodelava vozil
212. člen
Motorna in priklopna vozila, ki se posamično izdelujejo,
predelujejo ali dodeljujejo, morajo biti pregledana v skladu s
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predpisi o homologaciji pred pričetkom uporabe v cestnem
prometu. Določba se smiselno uporablja tudi za predelavo
posameznih naprav in opreme vozila.
Odvzem pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov
213. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, lahko organizaciji
za tehnične preglede odvzame pooblastilo za opravljanje
tehničnih pregledov vozil:
– če poslovni prostor ne izpolnjuje pogojev za opravljanje teh pregledov, če predpisane naprave niso brezhibne
ali če nima ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, poslovnega prostora ali predpisanih naprav;
– če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacije
ali je prenehala poslovati na podlagi sodne odločbe ali iz
drugega razloga;
– če tehničnih pregledov vozil ne opravlja v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca naprav, s katerimi
opravlja posamezne preglede;
– če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila
v višini, ki presega s tarifo določeni najvišji znesek za posamezno vrsto vozila;
– če nima poravnanih zapadlih ﬁnančnih obveznosti do
Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.
Pooblastila
214. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve:
– izda natančnejše predpise: o pogojih za opravljanje
tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, o načinu
opravljanja tehničnih pregledov in vodenju evidence o opravljenih tehničnih pregledih, o številu in vrsti preizkuševalnih
stez, ki jih mora imeti organizacija za tehnične preglede;
– predpiše pogoje in način izvajanja javnega pooblastila
iz 193. člena tega zakona;
– predpiše obliko, vsebino in postopek izdaje dokazila iz
sedmega in osmega odstavka 211. člena tega zakona, zapisnika o tehničnem pregledu, program izpita za vodjo tehničnih
pregledov in kontrolorja ter program preizkusa usposobljenosti za delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in
priklopnih vozil;
– določi ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo
pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa, ki jo
plača stranka;
– določi višino stroškov izpitov za kontrolorja, vodjo
tehničnih pregledov, delavcev, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil ter člane izpitnih komisij
za vozniške izpite.
(2) Minister, pristojen za promet, izda natančnejše predpise o dimenzijah, skupni masi in osni obremenitvi vozil, o
napravah, opremi in delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati naprave, oprema in deli vozil v cestnem
prometu;
XII. JAVNE PRIREDITVE NA CESTI
Uporaba predpisov
215. člen
Določbe zakona, ki urejajo javna zbiranja, veljajo tudi
za javne prireditve na cesti, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
Izdaja dovoljenja
216. člen
(1) Javna prireditev na cesti pomeni izredno uporabo
ceste in se lahko izvede le na podlagi dovoljenja. V primeru,
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da prireditev poteka na območju dveh ali več upravnih enot,
si morajo v postopkih izdaje dovoljenja upravne enote, na
območju katerih poteka prireditev, nuditi medsebojno pravno
pomoč.
(2) Za javno prireditev na cesti izda dovoljenje upravna
enota, na območju katere se bo prireditev pričela.
(3) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator, ki je ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, odgovorna osebe pa z globo najmanj 150.000
tolarjev.
Prireditvena proga in prireditveni prostor
217. člen
(1) Prireditvena proga je cesta ali njen del, na katerem
poteka prireditev, po kateri se udeleženci prireditve vozijo,
tečejo ali kako drugače premikajo.
(2) Prireditveni prostor javne prireditve na cesti je prireditvena proga, prostori za gledalce in prostori za vozila
udeležencev prireditve in gledalcev.
Vloga za izdajo dovoljenja za javno prireditev
218. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za javno prireditev na
cesti mora organizator vložiti pri pristojnemu organu najmanj
sedem dni pred dnevom prireditve, razen za tekmovalne
športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu in prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot,
za katere mora organizator podati vlogo najmanj 30 dni pred
dnevom prireditve.
(2) Organizator mora podati vlogo za izdajo dovoljenja
za javno prireditev na cesti v skladu s predpisi, ki urejajo
javna zbiranja.
(3) Pri odločanju o izdaji dovoljenja za tekmovalno
športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športih na
cesti, mora pristojni organ upoštevani tudi določbe zakona o
športu in koledarje prireditev nacionalnih panožnih športnih
zvez.
(4) Poleg prilog, ki jih določajo predpisi iz drugega odstavka tega člena, je vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalno
športno prireditev v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti potrebno priložiti dovoljenje za zaporo ceste pristojnega
upravnega organa za promet in prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ob zapori ceste, ki jo
izdela pravna oseba, ki je registrirana za to dejavnost.
(5) Dovoljenje za zaporo ceste mora organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge javne prireditve na cesti,
če je zaradi njih potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati
promet.
Red na prireditveni progi
219. člen
(1) Na prireditveni progi smejo reditelji in spremljevalno
osebje spremljati udeleženci prireditve le z vozili, označenimi
s posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve.
(2) Opis, oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega
znaka iz prejšnjega odstavka mora organizator prireditve priložiti vlogi iz prejšnjega člena tega zakona.
(3) Z globo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator, ki je ﬁzična oseba, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 150.000
tolarjev.
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Stroški sodelovanja policistov
220. člen
(1) Če je zaradi zagotavljanja varnosti določeno sodelovanje policije, mora organizator prireditve povrniti policiji
stroške, ki s tem nastanejo.
(2) Stroški sodelovanja policije pri zagotavljanju varnosti
velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so v letnem programu prireditev, bremenijo proračunska sredstva policije.
Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje
221. člen
(1) Organizator javne prireditve na cesti in javne prireditve ob cesti, ki vpliva na cestni promet, mora po končani
prireditvi takoj odstraniti s ceste prometne znake, druge
označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditve oziroma v zvezi s prireditvijo, in na prireditvenem prostoru vzpostaviti prejšnje stanje, očistiti cesto in
prireditveni prostor.
(2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z globo 150.000 tolarjev.
XIII. STROKOVNI IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
Strokovni nadzor
222. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov o vozniških
dovoljenjih, usposabljanjem kandidatov za voznike motornih
vozil, vozniških izpitih, registraciji motornih in priklopnih vozil,
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil in izdajo dovoljenj za javne prireditve na cesti opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Strokovni nadzor nad izvajanjem
predpisov o ugotavljanju skladnosti vozil opravlja ministrstvo,
pristojno za promet.
Inšpekcijski nadzor
223. člen
(1) Inšpekcijski nadzor izvajanja določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nad delom subjektov,
ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike, opravljajo registracijo
motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motornih
in priklopnih vozil, opravljajo inšpektorji za upravne zadeve
prometa ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora v okviru svojih pooblastil samostojni. Za izvajanje
svojih nalog lahko zahtevajo pomoč policije, carinskih organov in drugih organov za inšpekcijski nadzor.
224. člen
(1) Inšpekcijski nadzor opravljajo inšpektorji v prostorih avtošol, registracijskih organizacijah ter organizacijah za
tehnične preglede. Inšpekcijski nadzor nad usposabljanjem
kandidatov za voznike motornih vozil opravljajo inšpektorji
tudi v vozilih, s katerimi se kandidati za voznike motornih
vozil usposabljajo v vožnji.
(2) Inšpekcijski nadzor smejo opravljati inšpektorji tudi v
cestnem prometu, v okviru svojih pooblastil, pri čemer imajo
pravico ustaviti vozilo in pregledati naprave in opremo na
vozilu, dokumente in druga dokazila, ki jih mora imeti pri sebi
voznik, učitelj vožnje, spremljevalec ali kandidat za voznika
motornih vozil in so predmet inšpekcijskega nadzora. V ta
namen uporabljajo označena službena vozila in posebno
tehnično in svetlobno opremo.
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(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše načine in postopke kontrole ter opremo prometnih inšpektorjev.
(4) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje, spremljevalec, kandidat za voznika
motornih vozil ali oseba, ki na znak inšpektorja ne ustavi
vozila oziroma, če inšpektorju ne pokaže oziroma izroči na
vpogled zahtevanih dokumentov in dokazil ali če mu ne omogoči pregleda vozila, naprav in opreme na vozilu.
225. člen
(1) Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih
izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjevati tudi
druge posebne pogoje in funkcionalna znanja, določena v
aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(2) Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja,
mora opraviti strokovni izpit za inšpektorja v enem letu od
dneva imenovanja za inšpektorja.
(3) Strokovni izpit za inšpektorja opravlja inšpektor pred
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vsebino in način opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja.
(5) Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati svoje strokovno znanje in se usposabljati za delo.
226. člen
Inšpektor izkazuje pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora s službeno izkaznico in značko, ki jo
izda minister, pristojen za notranje zadeve.
227. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravico pregledati poslovne prostore, naprave in opremo, ki
se uporablja pri izvajanju določb tega zakona ter pogodbe,
listine, spise in druge dokumente organizacije, ki se nanašajo
na izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih predpisov.
(2) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki v organizaciji opravljajo dela, nad izvajanjem katerih se opravlja
nadzor ter preveriti, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, predpisane s tem zakonom.
(3) Inšpektor, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, sme od
voznika motornega vozila zahtevati, da omogoči opravljanje
ponovnega tehničnega pregleda vozila.
(4) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je kontrolor potrdil tehnično brezhibnost vozila, ki nima brezhibnih
naprav ali predpisane opreme, inšpektor odredi ponoven
tehnični pregled vozila.
(5) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se
kandidat za voznika motornih vozil ni usposabljal po predpisanem programu, z odločbo odredi, da se mora ta kandidat ponovno usposobiti po predpisanem programu, stroške
ponovnega usposabljanja pa krije avtošola, ki kandidata ni
usposabljala po predpisanem programu.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.
(7) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba iz drugega odstavka tega člena, če ne izkaže svoje
identitete na inšpektorjevo zahtevo.
(8) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
228. člen
Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri organizaciji ima inšpektor pravico:
1. pregledati evidence, ki jih organizacija vodi na podlagi tega zakona;
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2. brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge
podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so
potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora;
3. pridobiti podatke in opraviti pregled tehničnega in
drugega varovanja prostorov, naprav, opreme, evidenc in
listin, obrazcev ter pečatov;
4. brezplačno dobiti kopije listin in drugih dokumentov,
ki jih potrebuje v zvezi z izvedbo inšpekcijskega pregleda in
izvedbo ukrepov;
5. zaseči listine in druge dokumente;
6. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
7. opraviti ponovni tehničnih pregled vozila na napravah
in opremi organizacije;
8. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
inšpekcijskega nadzora.
229. člen
(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora ugotovi, da organizacija krši določbe tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ima
pravico in dolžnost:
1. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
2. organizaciji začasno prepovedati opravljanje dela za
izvajanje določb tega zakona za čas, ki ga določi kot rok za
odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
3. prepovedati, da opravlja delo oseba, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev za opravljanje dela ali če ga opravlja v
času, ko ji je omejena pravica opravljati to delo;
4. izdati plačilni nalog in izvesti druge postopke v skladu
z zakonom o prekrških;
5. podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
6. predlagati uvedbo disciplinskega postopka za delavca organizacije;
7. z odločbo napotiti delavca organizacije na ponovno
opravljanje izpita oziroma preizkusa, ki je predpisan s tem
zakonom;
8. predlagati pristojnemu organu odvzem pooblastila,
dovoljenja, izbris iz registra oziroma izvedbo ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti;
9. odrediti ukrepe za odpravo in preprečitev nepravilnosti pri vodenju, uporabi ali posredovanju podatkov iz evidenc,
predpisanih s tem zakonom.
(2) Delavec organizacije, ki je z odločbo inšpektorja
napoten na ponovno opravljanje izpita oziroma preizkusa,
ne sme opravljati dela v zvezi z izvajanjem tega zakona,
dokler ne opravi izpita oziroma preizkusa, na katerega je bil
napoten.
230. člen
(1) Inšpektor sme izločiti iz prometa motorno ali priklopno vozilo:
– ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele,
opremo ali posamezne sklope zahteva homologacija;
– pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni
tipsko ali posamično odobren za to vozilo;
– ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega
dovoljenja;
– ki ni tehnično brezhibno;
– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, naprav ali opreme;
– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi;
– za katerega niso poravnane obveznosti iz naslova
plačila letnega povračila za uporabo cest;
– ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
– ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi
tablicami;
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– ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki niso izdane za to vozilo.
(2) Inšpektor, ki izloči iz prometa vozilo iz prejšnjega
odstavka, lahko odvzame registrske oziroma preizkusne tablice.
(3) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani
z neposredno ﬁzično prisilitvijo na voznikove stroške.
(4) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so
bile odvzete, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile
odvzete. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki
jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.
231. člen
(1) Inšpektor napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame registrske tablice, če sumi, da:
– motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno
zaradi napak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali
zaviranje,
– je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim
normativom, ki jih je določil proizvajalec,
– so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani,
– vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo,
– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in
energije v zrak ali
– je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno varne udeležbe v cestnem prometu.
(2) V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se
napoti vozilo na tehnični pregled, ko je popravljeno.
(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku
se ti stroški, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo
tehnično brezhibno.
232. člen
Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za inšpektorja in inšpekcijski nadzor uporabljajo določbe zakona, ki
ureja inšpekcijski nadzor.
XIV. VARNOSTNI UKREPI, POOBLASTILA IN DRUGA
POSEBNA DOLOČILA
Odgovornost lastnika vozila
233. člen
(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa
storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se
za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe
vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila,
s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali
samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
Ogrožanje ali povzročitev prometne nesreče
234. člen
(1) Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom iz
tega zakona ogrozi drugega udeleženca cestnega prometa
ali povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z
neznatno nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z najmanj
30.000 tolarjev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi najmanj tri kazenske točke.
(2) Vozniku motornega vozila, ki ogrozi drugega udeleženca cestnega prometa in vozniku motornega vozila, ki
povzroči prometno nesrečo zaradi kršitve prometnega pravila
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oziroma določbe o hitrosti, varnostni razdalji, strani oziroma
smeri vožnje, prehitevanju, vožnji mimo ustavljenega avtobusa ali vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, vzvratni
vožnji ali obračanju na vozišču, nenadnem, zaviranju oziroma
zmanjšanju hitrosti, vključevanju v promet oziroma prednosti
vozil, vožnji pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo ali
zaradi neupoštevanja prometnega znaka ali znaka policista,
se izreče tudi prepoved vožnje motornega vozila.
(3) Sankcija, izrečena v skladu s prejšnjim odstavkom,
ne more biti nižja od sankcije, predpisane za enak temeljni
prekršek.
Izrekanje kazenskih točk v prometu s prenehanjem
veljavnosti vozniškega dovoljenja
235. člen
(1) O prekršku iz tega zakona odloča prekrškovni organ
v hitrem postopku tudi, če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija največ pet kazenskih točk v cestnem
prometu v določenem številu. Prekrškovni organ izreče kazenske točke v cestnem prometu v predpisanem številu.
(2) Podatke o kazenskih točkah, izrečenih v skladu s
prejšnjim odstavkom, in o storilcu prekrška, ki so mu bile
na ta način izrečene kazenske točke, prekrškovni organ
posreduje ministrstvu, ki je v skladu z zakonom pristojno za
vodenje skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk
za posamezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah
o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(3) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki z odločbo prekrškovnega organa doseže ali preseže 18 kazenskih točk v
cestnem prometu, izreče prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja sodišče, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče.
(4) Vozniku začetniku se izreče prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja, če v času treh let doseže ali preseže
sedem kazenskih točk v cestnem prometu.
Posredovanje osebnih podatkov
236. člen
(1) Ministrstvo za notranje zadeve, policija, upravna
enota in javna agencija imajo v zvezi s svojim delom pravico
pridobiti in uporabljati podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, vozilih, prekrških
in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu,
ter o izrečenih kaznih in ukrepih.
(2) Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, lastnikih
motornih in priklopnih vozil in vozilih, ki jih potrebujejo v zvezi
s svojim delom pri izvajanju tega zakona in podzakonskih
aktov, izdanih na njegovi podlagi, imajo pravico pridobiti in
uporabljati tudi drugi organi in organizacije, kadar izvajajo
javna pooblastila.
(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke iz prvega
odstavka tega člena, so jih dolžni na njihovo zahtevo brezplačno posredovati organom in organizacijam iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
237. člen
(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi listino, s katero dokaže, da sme voziti vozilo v cestnem prometu, veljavno
prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje
za začasno registrirano vozilo, listine o tovoru, dovoljenje o
izredni uporabi ceste, dovoljenje za izredni prevoz in potrdilo
o usposobljenosti za izvajanje izrednega prevoza ter dovoljenje za vožnjo v času prepovedi prometa in jih na zahtevo
policista izročiti na vpogled. Spremljevalec in organizator
izrednega prevoza morata imeti pri sebi dokazilo o usposobljenosti za izvajanje izrednega prevoza in ga na zahtevo
policista izročiti na vpogled.
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(2) Voznik mora na policistovo zahtevo omogočiti pregled vozila, opreme, naprav, tovora in pri njem sodelovati.
(3) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom
tega člena. Z enako globo se kaznuje za tak prekršek tudi
spremljevalec oziroma organizator izrednega prevoza.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja
238. člen
(1) Poleg primerov iz 132. člena tega zakona prepove
policist vozniku nadaljevanje vožnje in mu začasno odvzame
vozniško dovoljenje:
– če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana njegova sposobnost za vožnjo;
– če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju;
– če vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane
v njegovo vozniško dovoljenje;
– če prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali ne izkoristi predpisanega počitka;
– če je vozniško dovoljenje neveljavno zaradi zdravstvenih razlogov, ali je odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen
prepovedi vožnje motornega vozila.
(2) Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje
pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil, drugih psihoaktivnih snovi ali odklonitve preizkusa
s sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda, se vrne
vozniku po preteku 24 ur od odvzema. Vozniško dovoljenje,
ki je bilo odvzeto iz drugih razlogov, se vrne vozniku, ko
prenehajo razlogi za odvzem. Odvzeto neveljavno vozniško
dovoljenje se pošlje organu, ki ga je izdal.
(3) Če imetnik vozniškega dovoljenja ne prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, ko mu je
bilo odvzeto, se to pošlje organu, ki ga je izdal.
Izločitev vozila iz prometa
239. člen
(1) Policist prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa
motorno ali priklopno vozilo:
– ki ima vgrajene nehomologirane dele, naprave, opremo ali posamezne sklope, če se za takšne naprave, dele,
opremo ali posamezne sklope zahteva homologacija;
– pri katerem vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni
tipsko ali posamično odobren za to vozilo;
– ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega
dovoljenja;
– ki ni tehnično brezhibno;
– katerega voznik ne omogoči ali ne sodeluje pri pregledu vozila, naprav, opreme ali tovora ali tehtanju vozila;
– ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi
lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna
ogledala niso čista;
– ki ni obvezno zavarovano v skladu s predpisi;
– ki je obremenjeno nad največjo dovoljeno maso ali
osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila ali pri katerem obremenitev presega predpisano razmerje med bruto
močjo motorja, izraženo v kW, in največjo dovoljeno maso
vozila, izraženo v tonah;
– na katerem je tovor naložen ali pritrjen v nasprotju z
določili tega zakona;
– ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane
dimenzije ali dovoljeno osno obremenitev ali dovoljeno skupno maso, pa zanj ni bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz
ali ne izpolnjuje posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za
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izredni prevoz, ali ne izpolnjuje določb tega zakona o izredni
uporabi cest;
– ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
– ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop
v državo;
– ki ni ali ni na predpisan način označeno z registrskimi
tablicami;
– ki je označeno z registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki niso izdane za to vozilo;
– ki vozi po cesti, po kateri je vožnja tovrstnih vozil prepovedana.
Če je prepoved iz zadnje alinee začasna, ga izloči za
toliko časa, dokler prepoved vožnje ne preneha.
(2) Policist lahko prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz
prometa tudi motorna ali priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo
drugih predpisanih pogojev za vožnjo v cestnem prometu, če
bi to lahko vplivalo na varnost prometa.
(3) Policist prepove nadaljnjo vožnjo motornega vozila,
če voznik ali potnik ne uporablja ali ne uporablja na predpisan način varnostnega pasu, dokler ga ne uporabi, ali če
otrok, ki se vozi v vozilu, ni zavarovan v skladu s štirinajstim
odstavkom 102. člena tega zakona. Nadaljnjo vožnjo prepove tudi, če voznik ali potnik na kolesu, kolesu s pomožnim
motorjem, kolesu z motorjem, motornem kolesu, trikolesu,
lahkem štirikolesu ali štirikolesu, ne uporablja predpisane
zaščitne čelade oziroma je ne uporablja tako, kot je to predvideval proizvajalec, dokler je ne uporabi na način, ki ga je
predvideval proizvajalec.
(4) Policist, ki izloči iz prometa vozilo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko odvzame registrske oziroma
preizkusne tablice.
(5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka voznik ne odstrani registrskih ali preizkusnih tablic z vozila, se jih odstrani
z neposredno ﬁzično prisilitvijo na voznikove stroške.
(6) Odvzete registrske tablice se v roku treh dni od odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so
bile odvzete, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bile
odvzete. Po tem roku se pošljejo registracijski organizaciji, ki
jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se uničijo.
(7) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila
ali skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala
kolona vozil.
(8) V primeru, da so v vozilo vgrajene nehomologirane
naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani, ali vgrajeni del, naprava, oprema ali sklop ni tipsko
ali posamično odobren za to vozilo, lahko izloči vozilo iz prometa in odvzame registrske tablice tudi pristojni inšpektor.
240. člen
(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena, ali se pridobi
ustrezno dovoljenje.
(2) Lastnik vozila mora odstraniti izločeno vozilo s ceste
v roku 24 ur. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove
stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(3) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena.
(4) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Odreditev tehničnega pregleda
241. člen
(1) Policist napoti vozilo na tehnični pregled in odvzame
registrske tablice, če sumi, da:

Št.

97 / 4. 11. 2005 /

Stran

10095

– motorno ali priklopno vozilo ni tehnično brezhibno
zaradi napak na podvozju ali na napravah za upravljanje ali
zaviranje,
– je vozilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim
normativom, ki jih je določil proizvajalec,
– so v vozilo vgrajene nehomologirane naprave, nadomestni deli ali oprema, ki bi morali biti homologirani,
– vgrajeni del, naprava ali oprema ni tipsko ali posamično odobren za to vozilo,
– ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede emisij snovi in
energije v zrak, ali
– je tako poškodovano v prometni nesreči, da ni sposobno varne udeležbe v cestnem prometu.
(2) V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se
tehnični pregled opravi, ko je vozilo popravljeno.
(3) Stroške tehničnega pregleda plača voznik. Vozniku
se ti stroški, razen v primeru iz prejšnjega odstavka, povrnejo, če se na tehničnem pregledu ugotovi, da je vozilo
tehnično brezhibno.
Tehtanje vozila
242. člen
(1) Policist sme napotiti na tehtanje vozilo, za katerega
sumi, da je tovor, ki se na njem prevaža, naložen v nasprotju
z določbami predpisov o cestnem prometu. Voznik mora na
policistovo zahtevo omogočiti tehtanje vozila. Če na kraju postopka vozila ni mogoče stehtati, mora na policistovo zahtevo
odpeljati vozilo na tehtanje.
(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
katerega voznik ravna v nasprotju s policistovo zahtevo iz
prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo
najmanj 60.000 tolarjev.
Odstranitev nepravilno parkiranega vozila
243. člen
(1) Policist odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je
parkirano v nasprotju z določili tega zakona (nepravilno parkirano vozilo), če onemogoča drugemu udeležencu cestnega
prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju
temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine
lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa v smislu 2. do 7. točke petega odstavka 123. člena ali
15. ali 18. točke četrtega odstavka 52. člena tega zakona.
(2) Odstranitev vozila, nepravilno parkiranega na cesti,
razen na državni cesti zunaj naselja, odredi v skladu s prejšnjim odstavkom tudi občinski redar.
(3) Odstranitev vozila se opravi na stroške lastnika
vozila.
Odstranitev zapuščenega vozila
244. člen
(1) V primeru, da policist, občinski redar ali inšpektor,
pristojen za nadzor cest, najde zapuščeno vozilo, namesti
nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga
odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh
dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo
lahko uniči.
(3) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu,
da je bila odrejena odstranitev v skladu s prvim odstavkom
tega člena.
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Prepoved vleke vozil

konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila, ali največjo konstrukcijsko hitrost, določeno v
tem zakonu za posamezno vrsto vozil in odvzame registrske
oziroma preizkusne tablice.
(3) Če v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega
člena, voznik ne odstrani z vozila registrskih ali preizkusnih
tablic, se jih odstrani z neposredno ﬁzično prisilitvijo na voznikove stroške.
(4) Odvzete registrske tablice se pošljejo registracijski
organizaciji, ki jih je izdala. Odvzete preizkusne tablice se
uničijo.
(5) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka tega člena lastnik predelanega
vozila.
(6) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki predela kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem, motorno
kolo, lahko štirikolo ali štirikolo tako, da presega največjo
moč motorja ali največjo konstrukcijsko določeno hitrost,
določeno v deklaraciji proizvajalca vozila ali največjo hitrost, določeno v predpisih o varnosti cestnega prometa,
odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev. Z
globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za tak prekršek
ﬁzična oseba.

245. člen
(1) Če policist ugotovi, da vleka vozila ni v skladu s
predpisi, prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso
odpravljene.
(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do
najbližjega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti
napake pri vleki.
Začasni ukrepi ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti
246. člen
(1) Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno ogrožajo varnost prometa, izvede začasne ukrepe,
s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem
prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja cest.
(2) Policist sme odrediti odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir na cesti ali ob njej, če:
– slepijo udeležence v cestnem prometu,
– zmanjšujejo preglednost ceste,
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne opreme na cesti,
– zavajajo udeležence v prometu,
– ovirajo udeležence v prometu in zmanjšujejo pretočnost prometa,
– odvračajo pozornost voznikov, ali
– so postavljeni v nasprotju z določbami predpisov o
varnosti cestnega prometa ali predpisov o javnih cestah.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj zavarovati nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo
in opremo in v najkrajšem možnem času odpraviti pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena oziroma odstraniti
predmete, objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega
odstavka.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s policistovo odredbo iz drugega
odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 500.000 tolarjev, odgovorna oseba pa z globo najmanj
50.000 tolarjev.
247. člen
(1) Policist, ki ugotovi, da za delo na cesti, za športno ali
drugo prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno dovoljenje, da je dovoljenju potekla veljavnost, da se delo oziroma
prireditev ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zavarovana oziroma je promet neprimerno urejen,
lahko na kraju samem odredi začasne ukrepe za zavarovanje
kraja oziroma za ureditev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanje del ali prireditve na cesti ali ob njej.
(2) O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega
odstavka mora policist takoj obvestiti organ, ki je izdal dovoljenje za delo ali prireditev na cesti in pristojni organ za
nadzor cest, če je treba pa tudi pristojnega izvajalca rednega
vzdrževanja cest.
(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, veljajo
do dokončne odločitve pristojne policijske uprave oziroma
pristojnega organa za nadzor cest.
Izločitev predelanih vozil
248. člen
(1) Če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo,
ki je predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom,
ki jih je določil proizvajalec, in ta predelava ni vpisana v dokumentu o skladnosti vozila, tako vozilo izloči iz prometa in
odvzame registrske tablice.
(2) Policist zaseže kolo s pomožnim motorjem, kolo z
motorjem, motorno kolo, lahko štirikolo ali štirikolo, ki je predelano tako, da presega največjo moč motorja ali največjo

Prepoved vožnje osebi, ki ni sposobna voziti
249. člen
Če policist ugotovi, da v cestnem prometu vozi vozilo
oseba, ki nima pravice voziti takega vozila ali za katero iz
upravičenih razlogov meni, da ni sposobna voziti takega
vozila, ji sme preprečiti nadaljnjo vožnjo.
Sodelovanje policije
250. člen
(1) Policija sodeluje v strokovnih in revizijskih komisijah,
ki obravnavajo prometno ureditev, ter v komisijah, ki opravljajo tehnične preglede in prevzeme cest in cestnih objektov.
(2) Policija sme zaradi varnosti prometa zahtevati spremembo ali dopolnitev prometne ureditve.
251. člen
(1) O vsaki spremembi prometne ureditve mora upravljavec ceste obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj
sedem dni pred spremembo.
(2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa
z globo najmanj 50.000 tolarjev.
Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Uradni list RS, št. 83/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
252. člen – upoštevana
sprememba
iz ZVCP-1B
(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi Javno agencijo
za varnost cestnega prometa v treh letih od uveljavitve tega
zakona. Z dnem ustanovitve javne agencije preneha delovati
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike
Slovenije.
(2) Sredstva za delovanje, oprema in zaposleni v Svetu
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se prenesejo
oziroma preidejo v javno agencijo.
(3) Organi, ki opravljajo naloge, določene z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
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30/98, 33/2000-odločba US, 39/2000-popravek odločbe US,
61/2000, 100/2000-odločba US, 21/02 in 67/02), ki so s tem
zakonom prenesene na javno agencijo, izvajajo te naloge do
ustanovitve javne agencije.
(4) Organi, ki vodijo evidenco o izdanih dovoljenjih za
voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avtošole,
določene z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98, 33/2000-odločba US, 39/2000-popravek
odločbe US, 61/2000, 100/2000-odločba US, 21/02 in 67/02),
prenesejo podatke iz teh evidenc na javno agencijo.
253. člen
Prehode za pešce iz tretjega odstavka 7. člena tega
zakona je potrebno opremiti v skladu s predpisanimi pogoji v
treh letih od uveljavitve tega zakona.
254. člen
Naprave in ovire iz prvega odstavka 121. člena tega
zakona je potrebno uskladiti s tehničnimi predpisi v treh letih
od uveljavitve tega zakona.
255. člen
Določba štirinajstega odstavka 119. člena tega zakona,
ki se nanaša na prepoved utripajočih luči na napravah za
dajanje svetlobnih prometnih znakov, se prične uporabljati
18 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
256. člen – upoštevana
sprememba
iz ZVCP-1B
(1) Določbe 139. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem se začnejo uporabljati v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Določbe 140. člena tega zakona o vozniku začetniku se začnejo uporabljati v štirih letih po uveljavitvi tega
zakona.
(3) Program iz četrtega, petega in šestega odstavka
167. člena, program iz prvega odstavka 168. člena in program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne agencije izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti
minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne agencije predpiše minister, pristojen
za notranje zadeve, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Republike Slovenije.
257. člen
Določbe 147., 148., 149. in 150. člena tega zakona se
pričnejo uporabljati v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Do takrat se uporabljajo določbe 124., 128. in 129. člena
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98, 33/2000-odločba US, 39/2000-popravek odločbe US,
61/2000, 100/2000-odločba US, 21/02 in 67/02).
258. člen
Vozniška dovoljenja, izdana na obrazcu vozniškega
dovoljenja, določenega s Pravilnikom o obrazcih prometnih
dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
(Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/2000) ali Pravilnikom o
vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in
59/04) ter na podlagi 128. a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000-odločba US,
39/2000-popravek odločbe US, 61/2000, 100/2000 – odl.
US, 21/02 in 67/02) ostanejo v uporabi do poteka roka veljavnosti.
259. člen
Učitelj vožnje, ki na dan uveljavitve tega zakona poučuje predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja
naprav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem
prometu in prometno etiko in nima izobrazbe določene v še-
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stem odstavku 159. člena tega zakona, si mora predpisano
izobrazbo pridobiti v petih letih od uveljavitve tega zakona.
260. člen
(1) Predsednik ali član izpitne komisije, ki je na dan
uveljavitve tega zakona zaposlen na takem delovnem mestu
in nima izobrazbe določene v 173. členu tega zakona, si
mora v petih letih od dneva uveljavitve tega zakona, pridobiti
predpisano izobrazbo.
(2) Za predsednika ali člana izpitne komisije, ki ima več
kot deset let delovnih izkušenj na tem delovnem mestu in je
starejši od 45 let, pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja.
261. člen
Ne glede na določbi prve alinee prvega odstavka in
četrtega odstavka 194. člena tega zakona se traktor in traktorski priklopnik registrira, če je bil izdelan do uveljavitve tega
zakona ter ni bil registriran in lastništvo vozila ni sporno, če
lastnik vozila poda predlog za registracijo vozila v roku enega
leta od uveljavitve tega zakona.
262. člen
(1) Določbe prvega in tretjega odstavka 195. člena tega
zakona, ki se nanašajo vsebino registrskih tablic se pričnejo
uporabljati v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Registrske tablice, ki so bile izdane na podlagi
178. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000 – popr. odl. US,
61/2000, 100/2000 – odl. US, 21/02 in 67/02), ostanejo v
veljavi tudi po uveljavitvi tega zakona.
263. člen
Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije H smejo voziti tudi motorna kolesa, izdelana do
27. julija 2002, katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm, in konstrukcijsko določena hitrost ne presega
50 km/h.
264. člen – upoštevana
sprememba
iz ZVCP-1A
Avtošole, ki so bile registrirane do sprejema tega zakona, lahko opravljajo svojo dejavnost do izdaje novih odločb o
vpisu v register avtošol, vendar najdalj dve leti od uveljavitve
tega zakona.
265. člen
Podzakonski predpisi iz tega zakona morajo biti izdani
najkasneje v enem letu, od uveljavitve tega zakona, koncesijski akti in tarifa iz desetega odstavka 211. člena tega zakona
pa najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
266. člen – upoštevana
sprememba
iz ZVCP-1A
Pooblastila, izdana organizacijam na podlagi Zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000
– odl. US, 39/2000 – popr. odl. US, 61/2000, 100/2000 – odl.
US, 21/02 in 67/02), ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil, vendar ne več kot tri leta od uveljavitve tega zakona.
267. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, organizacijam, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona pooblastilo
za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil, izda
javno pooblastilo za registracijo v enem letu od uveljavitve
tega zakona.
(2) Organizacije, pooblaščene za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, smejo opravljati registracijo na podlagi pooblastila iz drugega odstavka
175. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
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RS, št. 30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000 – popr. odl. US,
61/2000, 100/2000 – odl. US, 21/02 in 67/02) najdalj eno leto
od uveljavitve tega zakona.
268. člen
V kolikor v določbah tega poglavja ni drugače določeno,
se podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 – odl.
US, 39/2000 – popr. odl. US, 61/2000, 100/2000 – odl. US,
21/02 in 67/02), uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov,
izdanih na podlagi tega zakona, v kolikor niso v nasprotju s
tem zakonom.
269. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000 – popr. odl. US, 61/2000,
100/2000 – odl. US, 21/02 in 67/02).
(2) Določbe Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000 – odl. US, 39/2000 – popr. odl.
US, 61/2000, 100/2000 – odl. US, 21/02 in 67/02) se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.
270. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2005.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe 92. člena,
petega odstavka 152. člena, 154. člena in desetega odstavka
211. člena tega zakona začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1A (Uradni list RS, št.
35/05) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

Uradni list Republike Slovenije
4249.

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sabina Zakošek, na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Celju.
Št. 700-04/90-15/1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4250.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša Pavlin Rogelja, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1B (Uradni list RS, št.
69/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(1) Prometne nalepke, izdane do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Ob izteku veljavnosti prometne nalepke se za vozilo
izda prometno dovoljenje, s katerim se nadomesti prometno
dovoljenje oziroma potrdilo, ki je bilo za vozilo izdano po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do
izdaje prometnih dovoljenj, določenih s tem zakonom, za
registracijo vozil uporabljajo prometna potrdila, določena z
Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
83/04).

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

4251.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Renata Vajdič, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4252.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Primož Čeh, na sodniško mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4253.

Št.

4254.

97 / 4. 11. 2005 /

Stran

10099

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Grm, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4255.

Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 14. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. oktobra 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije
V Statistični svet Republike Slovenije se imenuje za
člana:
mag. Lovro Lončar, za dobo štirih let.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00 – ZS-C,
26/01 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 – ZSS-D in 110/02 – ZDT-B)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

Št. 050-01/92-5/14
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 477-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana Lipušček, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Tolminu.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EPA 476-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4256.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Srbiji in Črni gori

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) izdajam
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UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Srbiji in Črni gori
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni gori imenujem Miroslava Lucija.
Št. 001-09-16/05
Ljubljana, dne 2. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4257.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih
zaposlitvenih programov – javna dela

Na podlagi 52., 53. in 53.a člena Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97
– odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih
programov – javna dela
1. člen
V Pravilniku o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (Uradni list RS, št. 108/03
in 109/04) se v 4. členu predzadnji stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Spremlja izvajanje in realizacijo ciljev letnega programa.«.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Zavod s soglasjem ministra, pristojnega za delo,
zagotavlja izhodiščno plačo v celoti za nacionalne programe
javnih del, katerih naročnik je zavod.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Zavod za vsako brezposelno osebo, ki je vključena
v javna dela in sicer žensko, ki je starejša od 53 let in moškega, ki je starejši od 55 let ter osebo, kateri je bil z odločbo
priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe, poleg
deleža izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena, zagotavlja še 50% tistega deleža izhodiščne plače, ki ga krije
naročnik oziroma izvajalec javnih del:
– 92,5% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto
dodano vrednost,
– 90% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7% do 10%, ne glede
na bruto dodano vrednost,
– 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če je
bruto dodano vrednost na prebivalca občine nižja od 68%,

Uradni list Republike Slovenije
– 70% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež
brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto dodano vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od 68%,
– 87,5% izhodiščne plače za udeležence nacionalnih
programov javnih del, katerih naročnik ni zavod.«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V 7. členu se črta drugi odstavek.
V prvem odstavku se črta oznaka »(1)«.
5. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju letnega programa s predložitvijo podatkov o realizaciji ciljev letnega
programa, o številu in strukturi naročnikov, izvajalcev in udeležencev ter o porabljenih sredstvih za izvajanja letnega
programa.«.
6. člen
Postopki za izbor in ﬁnanciranje programov javnih del
na podlagi javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravijo po določbah Pravilnika o
ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov
– javna dela (Uradni list RS, št. 108/03 in 109/04).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-72/2005-1
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EVA 2005-2611-0047
mag. Janez Drobnič
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

4258.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami ter o kriterijih za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

Na podlagi 26. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) minister za
šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in
socialne zadeve izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu
dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok
s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03 in
93/04) se za 37. členom doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 10. in 13. člena tega pravilnika
se lahko otrokom z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki
so bili v postopku usmerjanja v skladu z drugim odstavkom
3. člena Pravilnika o razvrščanju in razvidu otrok, mlado-

Uradni list Republike Slovenije
stnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77, in Uradni list
RS, št. 54/00 – ZUOPP) usmerjeni v prilagojen izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom, pri preverjanju
ustreznosti usmeritve izjemoma potrdi ustreznost usmeritve
v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-49/2005
Ljubljana, dne 27. septembra 2005
EVA 2005-3311-0080
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam:
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

4259.

Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje
strokovne šole izdajajo študentom

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole
izdajajo študentom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa javne listine, ki jih višje strokovne
šole (v nadaljnjem besedilu: šole) izdajajo študentom, in obrazce javnih listin, ki jih predpiše minister, pristojen za višje
strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).
II. JAVNE LISTINE
2. člen
Javne listine, ki jih šole izdajajo študentom, so: indeks
in diploma, potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih
oziroma študijskih obveznostih, potrdilo o končanju študija
ter izpisnica.
3. člen
Šola izda indeks študentu ob vpisu.
Šola izda diplomo študentu, ko opravi vse obveznosti
po višješolskem študijskem programu.
Diplome se podeljujejo na način in v rokih, ki jih določi
šola, na zahtevo študenta pa mu mora šola izdati diplomo v
sedmih dneh po končanem študiju.
4. člen
Obrazce potrdila o opravljenih izpitih oziroma študijskih
obveznostih, o končanju študija in obrazec izpisnice določi
direktor oziroma ravnatelj šole.
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Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma
študijskih obveznostih se študentu izdata na njegovo zahtevo.
Potrdilo o končanju študija se študentu izda na njegovo
zahtevo do podelitve diplome.
Izpisnica se izda študentu, ki želi prestopiti v drugo šolo
oziroma se vpisati v drugi študijski program ali se želi izpisati,
in študentu, ki je za več kot dve leti prekinil študij.
5. člen
Dvojnik diplome in indeksa šola izda svojemu diplomantu, če ta dokaže, da sta bili listini preklicani v Uradnem listu
Republike Slovenije.
III. OBRAZCI POTRDILA O VPISU, INDEKSA IN DIPLOME
6. člen
Obrazec potrdila o vpisu, ki je kot priloga 1 sestavni del
tega pravilnika, je natisnjen na brezlesnem 70-gramskem
papirju velikosti 148 mm krat 210 mm (A 5 format) v enobarvnem tisku. Na hrbtni strani potrdila so opombe.
Na obrazcu potrdila o vpisu je natisnjen grb Republike
Slovenije.
7. člen
Obrazec indeksa, ki je kot priloga 2 sestavni del tega
pravilnika, je oblikovan kot knjižica velikosti 89 mm krat
125 mm. Ima 36 oštevilčenih strani na brezlesnem 100-gramskem papirju v dvobarvnem tisku s standardnim podtiskom.
Platnice so izdelane iz umetnega usnja bordo barve, besedilo
na naslovnici je natisnjeno z zlatimi črkami.
Na prvi notranji strani je natisnjen grb Republike Slovenije.
8. člen
Obrazec diplome, ki je kot priloga 3 sestavni del tega
pravilnika, je natisnjen na brezlesnem 140-gramskem papirju
velikosti 210 mm krat 297 mm (A 4 format) v dvobarvnem
tisku s standardnim podtiskom. Na hrbtni strani diplome so
opombe.
Na obrazcu diplome je natisnjen grb Republike Slovenije v hologramski izvedbi.
9. člen
Obrazce smejo kupovati in uporabljati le šole, ki izvajajo
javnoveljavne višješolske študijske programe.
Seznam šol iz prejšnjega odstavka založniku obrazcev
sporoči ministrstvo, pristojno za višje strokovno izobraževanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
22., 23., 24., 25. in 26. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja,
javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah
(Uradni list RS, št. 54/96) in Odredba o obrazcih javnih listin
v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/96
in 41/99).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-50/2005
Ljubljana, dne 14. oktobra 2005
EVA 2005-3311-0056
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA 1

REPUBLIKA

SLOVENIJA

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
ime in sedeæ øole

Potrdilo o vpisu

Øt.: ....................................................

Potrjujemo, da je
rojen-a

......................................................................................................................................................................................................................................................,
ime in priimek

..............................................................................................................................................................................................................................................................................,
datum, kraj in dræava rojstva

øtudent-ka viøje øole, vpisan-a v ............................................. letnik v øtudijskem letu ............................. / ........................... pod vpisno øtevilko
. Izobraæuje se po viøjeøolskem øtudijskem programu

..................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ime programa, smer

Øtudent-ka

ni
ni
zaposlen-a oziroma
prijavljen-a kot iskalec-ka zaposlitve.
je
je

Potrdilo se izdaja za

................................................................................................................................................................................................................................................

Uradne opombe: .........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................,

dne ............................................................

24560-XV-4553-05

Peœat

..........................................................................................
podpis odgovorne osebe

DZS d. d., ZALOÆNIØTVO TISKOVIN – (Potrdilo o vpisu za viøje strokovne øole) – Obr.

1,251

To potrdilo je javna listina, izdana na podlagi 71. œlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja
(Uradni list RS, øt. 115/2003 – preœiøœeno besedilo in 65/2005) ter 54. œlena Zakona o viøjem strokovnem izobraæevanju
(Uradni list RS, øt. 86/2004).
Potrdilo je po 7. toœki 24. œlena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, øt. 40/2004 – preœiøœeno besedilo) oproøœeno
plaœila upravne takse.
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Datum

Podpis
predavatelja
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Predmet

Ocena

34

Datum

Podpis
predavatelja
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35

Uradne opombe:

Navodila in pojasnila
Indeks je javna listina, izdana na podlagi 71. œlena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraæevanja (Ur. l. RS,
øt. 115/2003 – preœiøœeno besedilo in 65/2005), 54. œlena
Zakona o viøjem strokovnem izobraæevanju (Ur. l. RS, øt.
86/2004) in Pravilnika o ocenjevanju znanja, javnih listinah in
vodenju evidenc v viøjih strokovnih øolah (Ur. l. RS,
øt. 54/1996 in 36/1999).
Ocenjevalna lestvica po 6. œlenu Pravilnika je: odliœno (10), prav
dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6), nezadostno (1 do 5).
Œe so opravljene vaje ali seminarji s øtudijskim programom
doloœeni kot pogoj za opravljanje izpita, se ocenjujejo
z ocenama: opravil-a, ni opravil-a. Ocene od 1 do 5 in ocena
ni opravil-a se v indeks ne vpisujejo.
Podatki se v indeks vpisujejo roœno ali s strojno opremo.
Ocena, doseæena pri predmetnih izpitih, ki se opravljajo pred
izpitno komisijo, ter izboljøana ocena (str. 32 do 35) se
vpisujeta tudi v rubriko Opombe na straneh 7, 9 in 11 oziroma
19, 21 in 23.
Izvirnik indeksa je po 21. toœki 28. œlena Zakona o upravnih
taksah (Ur. l. RS, øt. 40/2004 – preœiøœeno besedilo) oproøœen
plaœila upravne takse.
Dvojnik indeksa sme viøja strokovna øola izdati le, œe tisti, ki
ga zahteva, izvirnik prekliœe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Ta diploma je javna listina, izdana na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/2003 – prečiščeno besedilo in 65/2005) ter
19. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004).
Izvirnik te diplome je po 21. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
40/2004 - prečiščeno besedilo) oproščen plačila upravne takse.
Dvojnik diplome sme višja strokovna šola izdati le, če tisti, ki ga zahteva, izvirnik prekliče v
Uradnem listu Republike Slovenije. V desnem zgornjem kotu dvojnika mora biti oznaka
“DVOJNIK” ali “PREPIS”.

Uradni list Republike Slovenije
4260.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo
izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni
organi za redno pregledovanje naprav za
nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena Zakona o ﬁtofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati
in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za
redno pregledovanje naprav za nanašanje
ﬁtofarmacevtskih sredstev
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 12/00 in 18/02), se v 1. členu besedi
»motorni pogon« nadomestita z besedilom »samohodni motorni pogon«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »zdravstvenega varstva rastlin« nadomesti z besedo »ﬁtomedicine«.
3. člen
Napovedni stavek 5. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Nadzorni organ mora za redne preglede naprav imeti
in uporabljati naslednjo opremo:«.
4. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »desetih« nadomesti z besedo »šestih«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) vzpostavi in vodi centralno evidenco
o napravah za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: evidenca). Podatki iz evidence se hranijo
vso življenjsko dobo naprave.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»Evidenca se vodi v elektronski obliki ter vsebuje najmanj naslednje podatke: podatke o vrsti naprave, o izdelovalcu naprave, o tipu naprave, o letu izdelave, serijsko številko
izdelovalca naprave, tehnične podatke o napravi, osebno
ime lastnika ali naziv podjetja, datum in kraj rojstva, EMŠO
ali matično številko podjetja, davčno številko, KMG MID številko kmetijskega gospodarstva, naslov stalnega prebivališča
ali sedeža podjetja, občino stalnega prebivališča ali sedeža
podjetja, naslov začasnega prebivališča, telefonsko številko,
naslov elektronske pošte, datum in izid pregleda, podatke o
meritvah pregleda, zaporedno številko podeljenega znaka o
pregledu, datum veljavnosti znaka o pregledu datum vpisa
v evidenco, ime nadzornega organa in osebno ime vpisnika
podatkov.
Podatke iz prejšnjega odstavka vpiše v evidenco nadzorni organ, ki mu Uprava omogoči dostop za vpis podatkov.
Nadzorni organ mora zagotoviti tehnično opremo za dostop do evidence (internetni dostop). Podatke mora nadzorni
organ vnesti v evidenco sproti ali najpozneje v roku treh delovnih dni po izvedenem pregledu oziroma prejemu obvestila
o spremembi podatkov.
Lastnik naprave je dolžan vsako spremembo podatkov o lastništvu naprave ali o tehničnih lastnostih naprave
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najpozneje v roku 30 dni od nastanka spremembe pisno
sporočiti nadzornemu organu in mu predložiti dokazila o
spremembi.«.
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pozitivnega izida pregleda nadzorni organ
dodeli napravi znak o pregledu.
Znak o pregledu je sestavljen iz treh delov in je zelene
barve. Osnovni del znaka je pravokotne oblike z vrisanim
ovalom. Na zgornjem robu znaka so natisnjene pike z letnicami, na spodnjem pike, ki označujejo mesece, in ob robovih
pike, ki označujejo dneve. V zgornjem delu ovala je v loku
s tiskanimi črkami izpisano »PREGLEDANO«. Na sredini
ovala je skica rumene barve, ki simbolizira pšenično klasje,
sonce, zemljo in vodo. Nad skico je v loku izpisano besedilo
»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«, pod
skico, prav tako v loku, je izpisano besedilo »Fitosanitarna
uprava RS«. V spodnjem delu ovala je navedena zaporedna
številka znaka. Osnovni del znaka se nalepi na pregledano
napravo. V spodnjem delu ima znak dve pravokotni nalepki,
na katerih je ponovljena zaporedna številka znaka o pregledu, ki se nalepita na oba izvoda poročila o pregledu naprave
iz prejšnjega člena.
Skica znaka o pregledu je kot priloga 3 sestavni del
tega pravilnika.
Znake o pregledu nadzornim organom priskrbi Uprava.«.
6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko nove naprave pridobijo znak o pregledu brez opravljenega pregleda
naprave, če so predhodno pridobile certiﬁkat o skladnosti za
naprave za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji. Lastnik nove naprave lahko pri nadzornem organu
poda predlog za pridobitev znaka o pregledu pred prvo
uporabo naprave, vendar najpozneje v šestih mesecih od
nakupa te naprave, če predloži dokazilo o nakupu naprave
ter listine s tehničnimi podatki o napravi oziroma certiﬁkat o
skladnosti za naprave za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji za to napravo ter dokazilo o plačilu
administrativnih stroškov izdaje znaka o pregledu.
Lastnik rabljene naprave, ki ji do uveljavitve tega pravilnika še ni bil podeljen znak o pregledu, mora pred prvim
pregledom in vpisom v evidenco naprav nadzornemu organu
predložiti dokazilo o nakupu naprave, iz katerega so razvidni
čas nakupa in tehnični podatki, ter dokazilo o pridobljenem
certiﬁkatu o skladnosti za napravo za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji.
Lastnik, ki pripelje na pregled napravo, ki je že bila
pregledana, in je znak o pregledu izgubil ali uničil, mora
nadzornemu organu predložiti poročilo o zadnjem pregledu
naprave.«.
7. člen
Prilogi 2 in 3 se nadomestita z novima prilogama 2 in 3,
ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Uprava vzpostavi evidenco iz 10. člena pravilnika najpozneje do 1. januarja 2006.
Do 1. januarja 2006 lahko nadzorni organi vodijo evidenco v obliki in vsebini, ki jo določa Pravilnik o pogojih in
postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni
nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/00
in 18/02).
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Znaki o pregledu naprave iz novega 11. člena pravilnika se začnejo uporabljati najpozneje 1. januarja 2007.
Znaki o pregledu, ki so že natisnjeni na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/00
in 18/02), se izdajajo do porabe zalog oziroma najpozneje do 1. januarja 2007.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-12/00/3
Ljubljana, dne 21. oktobra 2005
EVA 2005-2311-0217

Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA
Priloga 2

Podatki o napravi
Izdelovalec naprave: ____________________________ Tip: ___________________
Leto izdelave: ________ Serijska številka izdelovalca naprave: __________________
Podatki o lastniku naprave
Osebno ime ali naziv podjetja: _____________________________________________
Naslov stalnega prebivališ�a ali sedeža: ______________________________________
EMŠO lastnika: ________________ Mati�na številka podjetja: __________________
KMG MID: ___________________________
Namen uporabe:

opravljanje storitev

lastna raba

Podatki o pregledu naprave
Datum zadnjega pregleda: _________
Zaporedna številka zadnjega podeljenega znaka o pregledu: ______________________
Nadzorni organ: ____________________________ Datum pregleda: ______________
STROJNI SKLOP
1. Pogon
Traktorska priklju�na gred
Ostalo: ...................................................................
2. �rpalka Tip:.........................................................................
Izmerjen pretok:
...... L/min ...... (bar), ......... L/min pri 0 bar
3. Mešalo
4. Rezervoar Volumen ......... L a) Rezervoar
b) Sito nalivalno
c) Praznjenje
5. Krmilni elementi
a) Tla�ni regulator
b) Pipe, zasuni
c) Manometer
6. Cevi
7. Filtri
8. Škropilne letve
Delovna širina ..................... m
9. Nanos škrpilne brozge
Oznaka šob: ............................
Število šob: …………………
Protikapni mehanizmi: ......................................................……..
10. Puhalo (pri pršilnikih)
Pripombe, pojasnila, zamenjani deli, popravila:

V redu Napaka

Naprava je/ni ustrezna.
Zaporedna številka podeljenega znaka o pregledu (prilepi): _______________________
Datum veljavnosti znaka o pregledu: ____________
Žig

Podpis vodje pregleda: ____________________

Popr.
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Priloga 3

4261.

Pravilnik o programu izobraževanja in
navodilu o usposabljanju za točkovanje
stanovanj

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o
merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih
stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05) in za izvrševanje 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03 in 18/04 – ZVKSES) izdaja minister za okolje
in prostor

PRAVILNIK
o programu izobraževanja in navodilu
o usposabljanju za točkovanje stanovanj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa program usposabljanja, ki vključuje izobraževanje in preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, ki ga mora opraviti ﬁzična oseba (v nadaljnjem besedilu:
kandidat) iz pravilnika, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Program izobraževanja
je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Ta pravilnik določa tudi način izvajanja usposabljanja, postopek prijave k izobraževanju in preizkusu znanja,
sestavo in oblikovanje komisij za preizkus znanja, plačilo
stroškov za izobraževanje in preizkus znanja, izdajanje potrdil ter evidentiranje usposobljenih oseb, ki so uspešno
opravile preizkus znanja.
II. ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA
2. člen
Usposabljanje iz tega pravilnika izvaja Slovenski inštitut
za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut). Inštitut skrbi za:
– pripravo razporeda in objavo rokov izobraževanja in
preizkusa znanja,
– administrativno-tehnična dela glede izobraževanja in
preizkusa znanja,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izvajalcev
izobraževanja in izpitnih komisij,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij in
delo izpitnih komisij,
– vodenje zbirke dokumentov o kandidatu in evidenco
usposobljenih oseb, ki so opravile preizkus znanja.
3. člen
(1) Inštitut objavi na svoji spletni strani razpored izvajanja izobraževanja, roke za preizkus znanja, cenik izobraževanja in cenik preizkusa znanja.
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(2) Cenik izobraževanja, cenik preizkusa znanja in plačilo članov komisij določi minister, pristojen za stanovanjske
zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Inštituta.
III. VRSTA IZOBRAZBE
4. člen
K usposabljanju za točkovanje stanovanj se lahko prijavi
kandidat, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene,
elektro, strojne ali arhitekturne smeri.
IV. IZOBRAŽEVANJE
5. člen
(1) Kandidat mora opraviti izobraževanje v skladu s tem
pravilnikom, da lahko pristopi k preizkusu znanja.
(2) Kandidat, ki želi pristopiti k izobraževanju, pošlje
Inštitutu prijavo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(3) Kandidat mora pred začetkom izobraževanja predložiti dokazilo o plačilu stroškov izobraževanja.
(4) Inštitut obvesti kandidata o času in kraju izobraževanja. Po končanem izobraževanju izda kandidatu potrdilo o
udeležbi na izobraževanju.
6. člen
Izobraževanje traja 16 pedagoških ur. Štiri pedagoške
ure so namenjene teoretičnim podlagam, dvanajst pedagoških ur pa praktičnemu izvajanju pravilnika, ki ureja merila in
način točkovanja stanovanj.
7. člen
Če se kandidat izobraževanja ne udeleži po določenem
razporedu in za svoj izostanek ne navede opravičljivih razlogov v skladu s tretjim odstavkom 20. člena tega pravilnika se
šteje, da je od izobraževanja odstopil. Stroški izobraževanja
se mu v takšnem primeru ne povrnejo.
V. PREIZKUS ZNANJA
8. člen
(1) Usposobljenost kandidata se preveri s preizkusom
znanja, s katerim se ugotovi, ali je kandidat usposobljen za
samostojno vodenje postopka točkovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb.
(2) Vsebina preizkusa znanja obsega celoten program
izobraževanja s praktičnimi primeri točkovanj.
9. člen
(1) Kandidat vloži prijavo za opravljanje preizkusu znanja pri Inštitutu.
(2) Prijava se vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni
del tega pravilnika. Kandidat mora prijavi za opravljanje preizkusa znanja priložiti dokazilo o plačilu stroškov preizkusa
znanja.
(3) Inštitut obvesti kandidata o času in kraju preizkusa
znanja najmanj petnajst dni pred dnem opravljanja preizkusa
znanja.
10. člen
Člane komisij za preizkus znanja predlaga Inštitut izmed
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in sodnih
cenilcev gradbene stroke, ki jih povabi k sodelovanju z javnim
pozivom, imenuje pa jih minister z odločbo.
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11. člen
(1) Zapisnikarje predlaga Inštitut, ki jih izbere med osebami, zaposlenimi na ministrstvu, pristojnem za stanovanjske
zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in osebami, zaposlenimi na Inštitutu, imenuje pa jih minister z odločbo.
(2) Zapisnikarji spremljajo izvajanje preizkusa znanja
in vodijo zapisnik o njegovem poteku. Zapisnikar mora imeti
najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
12. člen
(1) Inštitut z mesečnim razporedom določi vsakokratno
eno ali več tričlanskih komisij, ter datum in kraj opravljanja
preizkusa znanja. Komisijo sestavljajo predsednik in dva
člana komisije, določi se tudi zapisnikar. V razporedu je
naveden tudi član komisije, ki pripravi pisno nalogo za posameznega kandidata. Razpored se pošlje kandidatom, vsem
članom komisije in zapisnikarju.
(2) Član komisije, ki je določen za pripravo pisne naloge, je dolžan dostaviti pisno nalogo Inštitutu najmanj pet dni
pred dnem opravljanja preizkusa znanja.
13. člen
(1) Člani komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati
svoje obveznosti skladno z mesečnim razporedom. Če kdo
izmed njih iz opravičljivih razlogov ne more opraviti svojih obveznosti, mora svojo odsotnost in razloge zanjo nemudoma
sporočiti Inštitutu, ki takoj imenuje novega člana komisije ali
zapisnikarja.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne sporoči svoje
odsotnosti in ne sporoči opravičljivih razlogov zanjo, jo minister trajno razreši.
14. člen
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Kandidat,
ki pristopi k preizkusu znanja, se identiﬁcira z osebnim dokumentom.
(2) Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preizkusa znanja je uspešno opravljeni pisni del preizkusa znanja.
Uspeh pri pisnem delu preizkusa znanja oceni komisija na
utemeljeni predlog člana komisije, ki je pripravil, pregledal in
ocenil pisno nalogo.
(3) Preizkus znanja se opravlja pisno pod nadzorom
delavca Inštituta, ustno pa pred komisijo. Delavec Inštituta
skrbi za nemoten potek preizkusa znanja.
(4) Pisni del preizkusa znanja zajema snov programa
izobraževanja iz priloge 1 tega pravilnika, kandidat pa mora
opraviti tudi točkovanje stanovanja na predpisanem obrazcu
za točkovanje.
(5) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ tri pedagoške ure. Med opravljanjem preizkusa znanja kandidat
ne sme imeti pri sebi strokovnih in drugih pripomočkov, ki bi
vplivali na preizkus znanja, in se ne sme z nikomer posvetovati. Ugotovljena kršitev določb tega odstavka ima enake
posledice kakor negativno ocenjena pisna naloga.
(6) Ustni del preizkusa znanja opravlja kandidat v roku
10 dni po opravljenem pisnem delu. Ustni del traja največ 30
minut in predstavlja predvsem zagovor opravljenega primera
točkovanja.
15. člen
(1) Uspeh preizkusa znanja ocenjuje komisija z oceno
»uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Preizkus znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno uspešno iz pisnega in ustnega dela preizkusa znanja.
16. člen
(1) Kandidat, ki ne soglaša z oceno komisije, lahko
poda takoj po razglasitvi ocene ugovor ustno na zapisnik.
Komisija ugovor nemudoma preuči in o svoji odločitvi obvesti
kandidata.
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(2) Če se ugovoru ugodi, kandidat ponovno opravlja
preizkus znanja najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je
bilo odločeno o ugovoru pred drugo komisijo, ki jo sestavljajo predsednik prejšnje komisije in dva nova člana komisije.
Predsednik nove komisije je eden izmed dveh novih članov
komisije. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
17. člen
O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata posebej vodi zapisnik na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del
tega pravilnika. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik
podpišejo člani komisije in zapisnikar.
18. člen
(1) Kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na obrazcu iz priloge
5, ki je sestavni del tega pravilnika. Potrdilo o opravljenem
preizkusu znanja podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda v
treh izvodih, od katerih prejme enega kandidat, drugi ostane
v spisu Inštituta, tretji pa se pošlje ministrstvu.
19. člen
(1) Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi, lahko na
podlagi opravljenega izobraževanja preizkus opravlja še dvakrat. Za vsako opravljanje preizkusa znanja mora plačati
celotne stroške preizkusa znanja.
(2) Če po dvakratnem ponavljanju kandidat preizkusa
znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnemu opravljanju
preizkusa znanja po preteku dveh let, ko se mora ponovno
udeležiti izobraževanja.
20. člen
(1) Kandidat lahko umakne prijavo k opravljanju preizkusa znanja najpozneje osem delovnih dni pred dnem
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opravljanja preizkusa znanja. V tem primeru se mu plačani
znesek za preizkus znanja vrne.
(2) Če kandidat brez opravičljivega razloga določenega
dne ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, če v roku iz
prejšnjega odstavka ne umakne prijave ali če odstopi, ko je
že začel opravljati preizkus znanja, se šteje, da preizkusa
znanja ni opravil.
(3) O opravičljivosti razlogov za odstop od preizkusa
znanja odloči direktor Inštituta na podlagi pisne kandidatove
utemeljitve. Kandidat mora pisno utemeljitev z ustreznimi
dokazili poslati v sedmih dneh od dneva, določenega za
opravljanje preizkusa znanja. Opravičljivi razlogi so:
– bolezen,
– smrt v ožji družini,
– nepredvidene neodložljive obveznosti.
(4) Kadar direktor Inštituta odloči, da so razlogi opravičljivi, se šteje, da kandidat ni pristopil k preizkusu znanja,
plačani znesek za preizkus znanja se mu povrne.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-31/2005/1
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
EVA 2005-2511-0232
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA 1

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
1. TEORETI�NE PODLAGE
1.1. Osnovne predpostavke Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05, 75/05).
1.2. Osnove ocenjevanja
1.3. Osnove ocenjevanja s poudarkom na nabavno-vrednostnem na�inu
1.4. Površine zgradbe – Slovenski standard SIST ISO 9836
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

PRAKTI�NO IZVAJANJE PRAVILNIKA O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE
VREDNOSTI STANOVANJ IN STANOVANJSKIH STAVB
Izra�unavanje površin po pravilniku, vpliv velikosti
Osnove to�kovanja gradbenega dela
Dolo�anje to�k
To�kovanje gradbenega dela
To�kovanje obrtniških del
To�kovanje instalacij
To�kovanje druge opreme, pripadajo�ih površin stanovanju in skupne površine
Odbitne to�ke in to�kovanje opreme

3.

PRIMERI IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV ZA TO�KOVANJE STANOVANJ
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PRILOGA 2
SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106, Ljubljana
PRIJAVA K IZOBRAŽEVANJU ZA TO�KOVANJE STANOVANJ
V skladu z 10. �lenom Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05) se prijavljam k izobraževanju:
1. IME IN PRIIMEK KANDIDATA / KANDIDATKE:

2. DATUM IN KRAJ ROJSTVA, EMŠO:

3. STALNO ALI ZA�ASNO PREBIVALIŠ�E:

4. STROKOVNA IZOBRAZBA:

5. NAZIV IN NASLOV PODJETJA, KJER JE KANDIDAT (-ka) TRENUTNO ZAPOSLEN (-a):

6. ŠTEVILKA OSEBNEGA RA�UNA KANDIDATA/ (tke):
_____________________________________ odprt pri banki:________________________________________
7. KANDIDAT (-ka) JE DOSEGLJIV (-a):
telefon

Datum:

telefaks

e-pošta

Podpis kandidata (-ke):

PRILOGE:
Potrdilo o pla�anih stroških izobraževanja
Potrdilo o pridobljeni izobrazbi

Opozorilo: Morebitne odjave se upoštevajo v pisni obliki v roku 8 delovnih dni pred za�etkom izobraževanja.
Potrdilo o pridobljeni izobrazbi predložitev v fotokopiji in na vpogled v izvirniku ali v overjenem prepisu
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PRILOGA 3
SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106, Ljubljana
PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA ZA TO�KOVANJE STANOVANJ
V skladu z 10. �lenom Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05) se prijavljam k preizkusu znanja:
1. IME IN PRIIMEK KANDIDATA / KANDIDATKE:

2. DATUM IN KRAJ ROJSTVA, EMŠO:

3. STALNO ALI ZA�ASNO PREBIVALIŠ�E:

4. STROKOVNA IZOBRAZBA

5. PREIZKUS ZNANJA ŽELIM OPRAVLJATI :
datum:___________________________

kraj:____________________________________________

6. KANDIDAT (-ka) JE DOSEGLJIV (-a):
telefon:__________________

telefaks:___________________

Datum:

e-pošta:_______________________

Podpis kandidata (-ke):

PRILOGE:
Potrdilo o opravljenem izobraževanju
Potrdilo o pla�anih stroških preizkusa znanja
Opozorilo: Morebitne odjave se upoštevajo v pisni obliki v roku 8 delovnih dni pred za�etkom opravljanja preizkusa
znanja
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PRILOGA 4
SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106, Ljubljana
ZAPISNIK
O OPRAVLJANJU PREIZKUSA ZNANJA ZA PRIDOBITEV
POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI ZA TO�KOVANJE STANOVANJ

1.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA / KANDIDATKE:

2.

DATUM IN KRAJ ROJSTVA:

3.

STROKOVNA IZOBRAZBA

4.

KANDIDAT (-ka) PREIZKUS ZNANJA OPRAVLJA (ustrezno obkrožite):
PRVI�

DRUGI�

TRETJI�

IZPITNA KOMISIJA
Predsednik komisije:
�lana komisije:
Zapisnikar:
POTEK IZPITA
I. PISNI DEL izpita se je opravljal (-a) dne:
Pisna naloga je priloga tega zapisnika.

Ocena (ustrezno obkrožite):
USPEŠNO - NEUSPEŠNO
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II. USTNI DEL izpita se je opravljal dne:
Potek ustnega dela izpita in vprašanja, postavljena kandidatu (-ki):

Ocena (ustrezno obkrožite):
USPEŠNO - NEUSPEŠNO
SKLEP

Kandidat (-ka)
JE / NI opravil (-a) preizkus znanja
Kandidat (-ka) z oceno soglaša / ne soglaša.

V _________________, dne ______________
ZAPISNIKAR

PRILOGA:
Pisna naloga

�LANA
IZPITNE KOMISIJE

PREDSEDNIK
IZPITNE KOMISIJE
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PRILOGA 5

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106, Ljubljana

Na podlagi 10. �lena Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05) izdaja predsednik komisije

POTRDILO

Ime in priimek
………………………………………………………………………………………….
rojen (-a)…..........................kraj rojstva.............................................
izobrazba:.........................................
je opravil (-a) preizkus znanja in je
STROKOVNO USPOSOBLJEN/A
ZA TO�KOVANJE STANOVANJ

Št. potrdila:....................

Datum izdaje potrdila:...................…....
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USTAVNO SODIŠČE
4262.

Odločba o ugotovitvi, da so prvi, četrti, peti
in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek
30. člena Zakona o preprečevanju korupcije v
neskladju z Ustavo

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Mirana Stanka iz Krškega, samostojnega
podjetnika Mirana Filipiča, s.p., Ljutomer, in Marije Filipič iz
Ljutomera, ki ju zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru,
Mirana Ipavca iz Kanala in drugih, ki jih vse zastopa Ivan
Makuc, odvetnik v Tolminu, Franca Šegula iz Dornave, družbe LF3M, d.o.o., Kranj, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Jože
Lombar, in Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.,
Ljubljana, ki jo zastopata zakonita zastopnika Srečo Jadek
in Pavle Pensa, na seji dne 27. oktobra 2005

o d l o č i l o:
1. Prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 2/04) so v neskladju z Ustavo.
2. Zakonodajalec je dolžan ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta od objave odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja prepoved poslovanja iz prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja, kolikor se nanaša na funkcionarje
in njihove družinske člane, ki niso funkcionarji naročnika ali
njihovi družinski člani.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik Miran Stanko je občinski svetnik, ki svojo
funkcijo opravlja nepoklicno. Hkrati je 50% lastnik družinskega podjetja, ki v pomembnem deležu posluje z javnimi podjetji po Sloveniji. Izpodbija prvi odstavek 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZPKor). Trdi, da
izpodbijana določba pomeni kršitev 43. člena Ustave (volilna
pravica), ker se je zaradi dejstva, da so njegov osnovni vir
sredstev za preživljanje prihodki podjetja, prisiljen odreči
volilni pravici iz 43. člena Ustave. Meni tudi, da je prepoved
poslovanja iz prvega odstavka 28. člena ZPKor sporna, saj
na primer občinski svetnik Občine Krško ne more imeti nobenega vpliva na izbor izvajalca pri naročnikih izven navedene
občine, zaradi česar po njegovem mnenju prvi odstavek ni
potreben in za preprečevanje korupcije zadošča že prepoved
poslovanja iz drugega odstavka 28. člena ZPKor.
2. Pobudnik samostojni podjetnik Miran Filipič večino
poslov pridobiva prek javnih naročil. Zaradi uvrstitve na Sklep
o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb ZPKor ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS,
št. 43/05 – v nadaljevanju Sklep), mu nastaja gospodarska
škoda, saj poslovni partnerji odstopajo od že sklenjenih pogodb. Pobudnica Marija Filipič, njegova žena, je sodnica.
Izpodbijata prvi odstavek 28. člena ZPKor. Navajata, da
izpodbijana določba ni jasna, določitev njene vsebine pa je
nedopustno prepuščena Komisiji za preprečevanje korupcije
(v nadaljevanju Komisija), kar naj bi pomenilo kršitev 2. člena
Ustave. Opozarjata na nepravilnosti pri sestavi Sklepa, ki ga
objavlja Komisija, saj so v tem Sklepu navedeni tako poslovni
subjekti, za katere velja splošna prepoved poslovanja na
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podlagi prvega odstavka 28. člena ZPKor, kot tudi tisti poslovni subjekti, za katere velja prepoved poslovanja le z določenimi subjekti na podlagi drugega odstavka tega člena. Ker
ima Sklep pomemben javni učinek, bi moral zakon določiti
možnost pravnega varstva za primere, ko je poslovni subjekt
neutemeljeno uvrščen na seznam. Izpodbijana določba naj bi
pomenila tudi kršitev prvega odstavka 74. člena Ustave, ker
onemogoča oziroma otežuje gospodarsko poslovanje prvopobudnika kot samostojnega podjetnika. Menita, da je kršeno
načelo sorazmernosti, ker metoda preprečevanja korupcije
iz 28. člena ZPKor ni sorazmerna z učinkom, ki ga povzroča
med pravnimi subjekti na trgu, saj vnaprej vzpostavlja domnevo možnosti vplivanja kateregakoli ponudnika na odločitve vseh naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih
naročilih, ne glede na dejansko možnost vplivanja. Nejasna
in nedoločna naj bi bila tudi pravila (peti odstavek 28. člena
ZPKor), po katerih Komisija lahko izda dovoljenje za poslovanje posameznim naročnikom.
3. Pobudniki Miran Ipavec in drugi ter pobudnik Franc
Šegula so občinski funkcionarji in hkrati družbeniki v gospodarskih družbah oziroma samostojni podjetniki. Izpodbijajo
prvi odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena ZPKor.
Trdijo, da izpodbijana določba 28. člena ZPKor pomeni kršitev načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave), ker zlasti občinski funkcionarji, ki svojo funkcijo
večinoma opravljajo nepoklicno, in njihovi družinski člani niso
v enakopravnem položaju v primerjavi z drugimi državljani,
ki niso funkcionarji. V neenakopravnem položaju naj bi bili
tudi v primerjavi s kmeti, za katere omejitve ne veljajo. Izpodbijana določba naj bi pomenila kršitev 67. člena Ustave,
ker zmanjšuje konkurenco v postopkih javnega naročanja, s
čimer preprečuje gospodarsko in socialno smotrno uporabo
lastnine. Uveljavljajo kršitev 44. člena Ustave, ker naj bi
izpodbijana določba posredno (z grožnjo, da ne bodo mogli enakopravno sodelovati v postopkih javnega naročanja)
onemogočala posameznikom, ki so lastniki podjetij, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Ker izpodbijana določba
omejuje poslovanje gospodarskih subjektov, naj bi bila v
neskladju s prvim odstavkom 74. člena Ustave. Pobudniki
menijo, da so ukrepi in metode za preprečevanje korupcije,
kolikor se nanašajo na občinske funkcionarje, nesorazmerni
z učinki, ki jih za te funkcionarje in njihove družinske člane
povzročajo na trgu. Izpodbijana določba naj bi pomenila
tudi kršitev 2. člena Ustave, saj je njena vsebina nejasna in
nedoločna. Tako na primer ni jasno, kdaj je nekdo posredno
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu
poslovnega subjekta v višini več kot 20%. Iz enakih razlogov
naj bi bila v neskladju s členi 14, 44, 67 in 74 Ustave tudi
določba prvega odstavka 30. člena ZPKor, ki določa, da poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni do državnih
pomoči. Navajajo, da so oblike državnih pomoči in kriteriji
za njihovo dodelitev običajno opredeljeni v zakonu oziroma
podzakonskem predpisu. Če pristojni državni organ ugotovi,
da določen poslovni subjekt izpolnjuje kriterije za dodelitev
določene oblike državne pomoči, mu jo dodeli. Glede na navedeno praviloma v postopkih odločanja o dodelitvi državnih
pomoči sploh ne more priti do vplivanja funkcionarja na odločitev, saj gre le za izpolnjevanje kriterijev. Opozarjajo tudi na
neenakost, ki naj bi jo povzročala določba prvega odstavka
30. člena ZPKor, ker prepovedi dodelitve državnih pomoči ne
določa tudi za kmete.
4. Pobudnica LF3M je družba, katere zakoniti zastopnik
in solastnik v višini več kot 20% lastniškega deleža je občinski svetnik. Izpodbija prvi odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člen ZPKor. Zatrjuje, da sta izpodbijani določbi v
neskladju s členi 14, 43, 44, 49, 63 in 74 Ustave. V neskladju
s 14. členom Ustave naj bi bili zato, ker z omejevanjem poslovanja funkcionarjev oziroma njihovih družinskih članov
"kaznujeta" državljane, ki uveljavljajo svoje z Ustavo zagotovljene pravice, in dodatno postavljata v neenakopraven
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položaj posamezne družbenike, ker je kot izločilni kriterij določen odstotek poslovnega deleža, ne pa njegova vrednost.
Izpodbijani določbi naj bi omejevali pasivno volilno pravico
(43. člen Ustave), ker funkcionarje in njihove družinske člane
silita v izbiro med tem, da se odpovedo pravici, da kandidirajo
na volitvah, ali pravici do svobodne gospodarske pobude iz
74. člena Ustave, pri čemer tistim, ki se odpovedo opravljanju gospodarske dejavnosti, v zameno ne ponudi ustrezne
satisfakcije – nadomestila. Posledično naj bi bili izpodbijani
določbi tudi v neskladju s 44. členom Ustave (sodelovanje pri
upravljanju javnih zadev). V neskladju z 49. členom Ustave
(svoboda dela) naj bi bili zato, ker se morajo nepoklicni funkcionarji, če so neposredno ali posredno družbeniki z več kot
20% deležem v družbi, odpovedati sodelovanju z naročniki,
ki poslujejo v skladu s predpisi o javnih naročilih. Izpodbijani
določbi naj bi tudi spodbujali k neenakopravnosti posameznih poslovnih subjektov pri pridobivanju naročil po Zakonu o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in nasl. – ZJN-1),
kar naj bi bilo v neskladju s 63. členom Ustave (prepoved
spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni). Izpodbijani določbi naj bi
omejevali konkurenco (tretji odstavek 74. člena Ustave), kar
naj bi bilo v nasprotju z javno koristjo, saj načeloma nivo cen
zaradi omejene ponudbe raste, posledično pa se povečajo
javnoﬁnančni izdatki.
5. Pobudnica Odvetniška družba Jadek & Pensa izpodbija 28. člen ZPKor. Svoj pravni interes utemeljuje z navedbami, da je poslovni subjekt, ki je naveden na seznamu,
ki ga objavlja Komisija. Zatrjuje, da izpodbijana določba
omejuje njeno poslovanje, saj je v preteklosti lahko poslovala z naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih,
po uveljavitvi ZPKor pa ne more več. Navaja konkreten
primer, ko je naročnik zavrnil poslovanje s pobudnico zgolj
zato, ker je uvrščena na seznam. Izpodbijani določbi očita
neskladje s prvim in drugim odstavkom 74. člena, s 14. in
35. členom Ustave. Neskladje s prvim in drugim odstavkom
74. člena Ustave utemeljuje z navedbami, da omejitve poslovanja iz prvega odstavka 28. člena (vključno z institutom
dovoljenja po petem odstavku istega člena) niso niti nujen
niti primeren ukrep za dosego cilja preprečevanja korupcije.
Ukrep ni nujen, ker je politična moč funkcionarja v razmerju
med različnimi vejami oblasti v obstoječem pravnem sistemu
Republike Slovenije že omejena. Zato po njenem mnenju ni
potrebno, da bi ZPKor politično moč funkcionarjev v razmerju
med različnimi vejami še enkrat in dodatno omejeval, tokrat
z grobim posegom v konkurenčno sposobnost tretjih gospodarskih subjektov. Navaja, da po petem odstavku 28. člena
ZPKor sicer obstaja možnost izvzetja iz absolutne prepovedi,
vendar le na predlog naročnika, kar gospodarskemu subjektu
(potencialnemu ponudniku) ne koristi. Ukrep tudi ni primeren,
ker omejuje konkurenco v postopkih javnih naročil, prosta
konkurenca pa je najboljše zdravilo proti korupciji. Pobudnica
ocenjuje, da določba prvega odstavka v povezavi s petim odstavkom 28. člena ZPKor pravzaprav lahko povzroči dejanje
korupcije, če npr. naročnik za en poslovni subjekt iz prvega
odstavka 28. člena zahteva izdajo dovoljenja, za drugega pa
ne, čeprav oba poslovna subjekta izpolnjujeta enake pogoje.
Po mnenju pobudnice velja enako za odločitve Komisije.
Izpodbijani določbi petega odstavka 28. člena ZPKor očita
tudi neskladje s 25. členom Ustave, saj zoper odločitve naročnika in Komisije niso predvidena nobena pravna sredstva.
Prvi odstavek 28. člena ZPKor naj bi bil tudi v neskladju s
14. členom Ustave (enakost pred zakonom), saj so pobudnica in drugi poslovni subjekti iz prvega odstavka 28. člena
ZPKor izključeni iz poslovanja z javnim sektorjem ne glede
na to, ali obstaja najmanjša možnost abstraktne nevarnosti
koruptivnega vplivanja funkcionarja na odločitve naročnika.
Učinek ZPKor naj bi bil tako neupravičeno diskriminacijski,
saj je stopnja abstraktne nevarnosti za koruptivna dejanja v
zvezi s pobudnikom v postopkih javnih naročil enaka stopnji
abstraktne nevarnosti za koruptivna dejanja v zvezi z drugimi
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konkurenti. Pobudnica zatrjuje tudi neskladje šestega odstavka 28. člena ZPKor s 35. členom Ustave (varstvo pravic
zasebnosti in osebnostnih pravic).
6. Državni zbor na pobude ni odgovoril.
7. Vlada se v mnenjih z dne 14. 7. 2005 in 26. 7. 2005
strinja z navedbami pobudnikov, da je besedilo prvega, drugega in posledično tudi tretjega odstavka 28. člena ZPKor do
določene mere nejasno, zaradi česar je mogoča ocena, da je
omejitve poslovanja iz navedenih odstavkov treba razlagati
absolutno. Vendar meni, da je treba glede na namen zakona,
ki je v preprečevanju korupcije in odpravljanju okoliščin, ki jo
omogočajo, omejitev oziroma prepoved iz prvega odstavka
28. člena ZPKor smiselno vezati tudi na položaj funkcionarja
oziroma obseg njegove funkcije. To pomeni, da se mora
omejitev poslovanja nanašati le na naročnike, ki poslujejo
po predpisih o javnih naročilih, in funkcionarje iste lokalne
skupnosti oziroma le na naročnike, ki poslujejo po predpisih o
javnih naročilih, kjer je mogoče predvideti vpliv funkcionarja.
Namen ZPKor je namreč preprečiti vpliv funkcionarja pri oddaji javnega naročila poslovnemu subjektu, v katerem ima ta
funkcionar oziroma njegov družinski član poslovni delež, določen v prvem odstavku 28. člena ZPKor. Navedena razlaga
izhaja po mnenju Vlade tudi iz petega odstavka 28. člena
ZPKor, v skladu s katerim Komisija lahko dovoli naročnikom,
ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz prej navedenega prvega odstavka istega
člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem
odločitve o oddaji javnega naročila. V takem primeru mora
Komisija za preprečevanje korupcije odločiti pred končanjem
postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika. V zvezi
z oceno pobudnika Mirana Stanka, da namenu Zakona zadosti že drugi odstavek 28. člena ZPKor, Vlada pojasnjuje,
da prvi in drugi odstavek urejata različne situacije, zato so
v skladu z namenom ZPKor potrebne tako določbe prvega
kot drugega odstavka 28. člena ZPKor. Glede navedb pobudnikov samostojnega podjetnika Mirana Filipiča in Marije
Filipič, da Komisija pri objavi Sklepa ni upoštevala razlike pri
prepovedi poslovanja po prvem oziroma drugem odstavku
28. člena ZPKor, Vlada pojasnjuje, da glede na to, da ne
gre za izrecno zahtevo določbe šestega odstavka 28. člena
ZPKor, ampak za vprašanje njene uporabe, to ne more biti
razlog za razveljavitev celotnega 28. člena ZPKor. V zvezi z
navedbo pobudnikov, da bi moral ZPKor za določene primere
določiti sistem pravnega varstva, je po mnenju Vlade prav
tako pomembna določba šestega odstavka 28. člena ZPKor,
v skladu s katero mora Komisija ponovno sprejeti in objaviti
Sklep o objavi seznama, kadar nastanejo v seznamu poslovnih subjektov spremembe. Pojasnjuje tudi, da se v skladu
z določbo drugega odstavka 3. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP)
na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan
poseben upravni postopek, postopa po določbah posebnega zakona, po določbah tega zakona pa se postopa v vseh
vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom. Hkrati pa
je v skladu z določbami 1. člena Zakona o upravnem sporu
(Uradni list. RS, št. 50/97 in nasl. – ZUS) zagotovljeno tudi
sodno varstvo pravic v upravnem sporu. Glede določbe 30.
člena ZPKor Vlada meni, da je tudi to določbo treba razlagati
v skladu z namenom ZPKor. Tako je ob dodeljevanju državnih pomoči na mestu ocena, ali lahko konkretni funkcionar ali
njegov družinski član, ki ima določen delež v podjetju, ki se
poteguje za državno pravno pomoč, vpliva na odločanje o dodelitvi državne pomoči. Glede na navedeno Vlada ocenjuje,
da je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 28.
in 30. člena ZPKor neutemeljena in predlaga, naj jo Ustavno
sodišče zavrne.
8. Vlada je odgovorila na poziv Ustavnega sodišča, naj
predloži podatke o mednarodnih pogodbah in aktih Evropske
unije (v nadaljevanju EU), ki zavezujejo Republiko Slovenijo
(v nadaljevanju RS) na področju urejanja korupcije. V od-
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govoru navaja številne mednarodne dokumente, vendar naj
iz njih ne bi izhajalo, da bi morala RS kot ukrep za preprečevanje korupcije določiti omejitev poslovanja z naročniki,
ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, in omejitve pri
dodeljevanju državnih pomoči.
9. Komisija navaja, da so za RS zavezujoči akti s področja preprečevanja korupcije večstranski in splošne narave.
Konkretiziranje ukrepov je večinoma prepuščeno pogodbenicam, pri čemer pridržki v skladu z načelom iste stopnje
varstva praviloma niso možni. V mednarodnih instrumentih
naj bi bilo posebej poudarjeno, da nobena določba (konvencije, protokola) pogodbenicam ne preprečuje, da sprejmejo
strožje notranje predpise, kot so obveznosti, izhajajoče iz
mednarodnega predpisa. Mednarodni dokumenti naj bi bili v
tovrstnih primerih izhodišče za natančnejšo ureditev v nacionalnem pravu. Glede na širok koncept korupcije in dojemanje
fenomena korupcije v vseh možnih oblikah kot velike grožnje
naj bi bila z vidika mednarodnih dokumentov ureditev, ki izhaja iz 28. in 30. člena ZPKor, sprejemljiva. V zvezi s petim
odstavkom 28. člena ZPKor Komisija navaja, da je v skladu
z načelom ekonomičnosti smiselno, da naročnik šele v primeru, ko gre za najugodnejšega ponudnika, ki je poslovni
subjekt iz prvega odstavka 28. člena, zaprosi Komisijo za
izdajo dovoljenja. Dovolitev izjeme ni možna vnaprej, ko
javnega razpisa še ni, in tudi ne za več ponudnikov hkrati,
ampak le za tistega, ki bi bil izbran, če v prvem odstavku 28.
člena ne bi bilo prepovedi poslovanja. Po stališču Komisije
namen prepovedi iz prvega odstavka 28. člena ZPKor ni
olajšanje izločanja oziroma izbire med ponudniki, temveč
varovanje enakopravnosti in lojalne konkurence, tako da se
prepreči oddaja javnih naročil subjektom, ki bi na odločitev
lahko nedopustno vplivali. Meni, da je zakonodajalec z uzakonitvijo generalne prepovedi v prvem odstavku 28. člena
ZPKor opravil vnaprejšnjo presojo in hkrati dopustil možnost
dovolitve posamičnih izjem za primere, ko funkcionar ne
more imeti vpliva na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Navaja še, da v praksi največ težav povzroča dejstvo,
da omejitve poslovanja veljajo za vse funkcionarje ne glede
na to, ali funkcijo opravljajo poklicno ali nepoklicno. V zvezi s
30. členom ZPKor Komisija navaja, da se ni spuščala v obravnavo razlogov zakonodajalca za sprejetje tovrstne ureditve,
ampak je v primerih, ko je bilo to potrebno, sprejela načelno
mnenje in zakonsko določbo razlagala po njenem namenu.
10. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju MP) v
mnenju navaja mednarodne pogodbe, ki zavezujejo RS, in
akte EU, ki določajo obveznost države, da sprejme ukrepe
za preprečevanje korupcije. Navaja, da akti EU ne vsebujejo
določb o preventivnih ukrepih, temveč le kazenskopravne
ukrepe proti korupciji. Kazenskopravna konvencija Sveta
Evrope (z dodatnim protokolom) prav tako določa kazenskopravne ukrepe proti korupciji, v 20. členu pa določa obveznost držav pogodbenic, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni,
da bi zagotovili specializacijo oseb ali enot za boj proti korupciji, ki morajo biti za zagotovitev učinkovitega opravljanja
nalog neodvisne. Določitev nalog in ukrepov naj bi bila prepuščena notranjemu pravnemu redu držav pogodbenic. MP
opozarja, da je Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope
GRECO, ki je v skladu s Kazenskopravno konvencijo Sveta
Evrope proti korupciji pristojna za nadzor nad izvajanjem
konvencije v državah članicah, na plenarnem zasedanju leta
2003 sprejela Poročilo o izpolnjevanju priporočil o ukrepih
za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji. Na podlagi
informacij iz Republike Slovenije o takratnem osnutku Zakona o preprečevanju korupcije naj bi ocenila, da je priporočilo
iz leta 2000 uresničeno. Osnutek zakona je vseboval tudi
ukrepe, primerljive ukrepom iz 28. in 30. člena veljavnega
ZPKor. Navaja, da je eden prvih mednarodnih dokumentov,
ki izrecno določa tudi obveznost držav, da sprejmejo ukrepe
za preprečevanje korupcije, Konvencija Združenih narodov
proti korupciji, ki pa je Slovenija še ni ratiﬁcirala. Konvencija
med drugim v 9. členu posebej v zvezi z javnim naročanjem
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in upravljanjem javnih ﬁnanc določa, da morajo države članice v skladu s temeljnimi načeli notranjih pravnih redov uvesti
ustrezne sisteme javnega naročanja, ki naj temeljijo na transparentnosti, konkurenci in objektivnih kriterijih za odločanje in
ki naj bodo učinkoviti tudi v smislu preprečevanja korupcije. V
nadaljevanju 9. člena konvencija primeroma našteva ukrepe
za dosego navedenega cilja, odločitev o konkretnih ukrepih
pa prepušča notranji zakonodaji držav pogodbenic.
11. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je Ustavnemu sodišču v vednost poslalo dopis, naslovljen na
MP, s katerim v nadaljnji postopek pošilja obravnavane pobude z obrazložitvijo, da strokovne službe MNZ pri pripravi
navedenega zakona niso sodelovale in da je v postopku obravnave in sprejema zakona v Državnem zboru in na sejah
delovnih teles Državnega zbora sodeloval le takratni minister
za notranje zadeve.
B. – I.
Odločitve Ustavnega sodišča v pripravljalnem postopku
12. Na Ustavno sodišče je bilo vloženih več pobud za
presojo ustavnosti 28. in 30. člena ZPKor. Pobude je Ustavno sodišče poslalo v odgovor Državnemu zboru oziroma
v mnenje Vladi, MP, MNZ in Komisiji. Pobude pobudnikov
Mirana Stanka, samostojnega podjetnika Mirana Filipiča in
Marije Filipič, Mirana Ipavca in drugih ter Franca Šegule je
Ustavno sodišče sprejelo in odločilo, da bo zadeve obravnavalo absolutno prednostno. S sklepom št. U-I-263/05 z dne
6. 10. 2005 je Ustavno sodišče sprejelo tudi pobudo družbe
Jadek & Pensa in na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS)
do končne odločitve zadržalo izvrševanje določbe prvega
odstavka 28. člena ZPKor, kolikor se nanaša na funkcionarje
in njihove družinske člane, ki niso funkcionarji naročnika ali
njihovi družinski člani.
13. Ustavno sodišče je zaradi skupnega obravnavanja
in odločanja vse pobude združilo. Sprejelo je tudi pobudo
družbe LF3M in ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
Pravni interes
14. Pobudnica Odvetniška pisarna Jadek & Pensa
utemeljuje svoj pravni interes z navedbami, da je poslovni
subjekt, ki je naveden na seznamu, ki ga objavlja Komisija.
Višja sodnica Dunja Jadek Pensa je funkcionarka v smislu
ZPKor in je žena odvetnika Pavla Pense, ki je udeležen pri
upravljanju pobudnice z več kot 20%. Zatrjuje, da je naročnik
zavrnil poslovanje s pobudnico zgolj zato, ker je uvrščena
na seznam.
15. Pobudnik Ivan Kukovec izkazuje pravni interes za
izpodbijanje prvega odstavka 30. člena ZPKor s predložitvijo
sklepa o nedodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja
kot ene od oblik državne pomoči, v katerem je Občina svojo
odločitev utemeljevala s sklicevanjem na 28. in 30. člen
ZPKor.
16. Ker navedena pobudnika izkazujeta pravni interes
za presojo 28. in 30. člena ZPKor, Ustavnemu sodišču ni bilo
treba ugotavljati, ali je pravni interes podan tudi pri drugih
pobudnikih.
B. – III.
17. Iz navedb v pobudah je razvidno, da pobudniki vsebinsko izpodbijajo določbo prvega odstavka 28. člena ZPKor,
kolikor določa prepoved poslovanja, ter določbe četrtega,
petega in šestega odstavka istega člena. Izpodbijajo tudi
določbo prvega odstavka 30. člena ZPKor.
Presoja prvega, četrtega, petega in šestega odstavka 28. člena ZPKor
18. Prvi odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki,
ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati
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s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov
družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil
male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali
mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Po četrtem odstavku 28. člena ZPKor je pogodba o oddaji
javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, nična. V
skladu s petim odstavkom 28. člena ZPKor Komisija lahko
dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz prvega odstavka tega
člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem
odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora v primeru
iz prejšnjega stavka odločiti pred končanjem postopka o
oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega
oziroma najprimernejšega ponudnika. V šestem odstavku
28. člena ZPKor je določeno, da Komisija v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na svoji spletni strani tekoče objavlja
seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
tega zakona ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega
in tretjega odstavka tega člena, in seznam poslovnih subjektov iz prejšnjega odstavka.
19. Prvi odstavek 28. člena ZPKor omejuje poslovanje
države in lokalnih skupnosti s poslovnimi subjekti, v katerih
je udeležen funkcionar ali njegov družinski član. Prepoved
poslovanja s temi subjekti je predvidena za organe in pravne osebe, ki so naročniki po predpisih o javnih naročilih.
Prepoved poslovanja s temi poslovnimi subjekti velja za tiste
poslovne subjekte (gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode, zadruge, društva, kmetijska gospodarstva…),
v katerih je funkcionar ali njegov družinski član posredno
ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma
drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.
Gre za določitev načelne (generalne) prepovedi poslovanja
države in lokalnih skupnosti s temi poslovnimi subjekti, ne
glede na to, ali ima funkcionar dejansko možnost vplivanja
na odločitev o oddaji javnega naročila. Izpodbijana ureditev
očitno temelji na domnevi, da imajo vsi funkcionarji po ZPKor
možnost vplivanja na izbiro v vseh postopkih javnega naročanja pri vseh naročnikih v RS, zaradi česar obstaja možnost
pojava korupcije.
20. Ustava v prvem odstavku 74. člena določa, da je
gospodarska pobuda svobodna, v drugem stavku drugega
odstavka tega člena pa, da se gospodarska dejavnost ne
sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Zakonodajalec torej
lahko pravico do svobodne gospodarske pobude omeji, če
to zahteva javna korist. Iz dosedanje ustavnosodne presoje
je razvidno, da zakonodajalčeva svoboda pri omejevanju
te pravice ni absolutna in neomejena. Tudi v tem primeru
veže zakonodajalca splošno načelo sorazmernosti, ki mu
dovoljuje, da ustavno pravico omeji le toliko, kolikor je zaradi
varovanja javne koristi, zaradi katere je ustavno dopustno
poseči v pravico, treba poseči v ustavno pravico. Zato mora
zakonodajalec pri uzakonitvi omejitve izbrati tak ukrep, ki bo
zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj
posegel v ustavno pravico. Prepoved poslovanja iz prvega
odstavka 28. člena ZPKor pomeni omejitev svobodne gospodarske pobude, zato je moralo Ustavno sodišče presoditi, ali
za takšno ureditev obstaja javna korist in ali je poseg v skladu
s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave).
21. Vsebina javne koristi je razvidna že iz 1. člena
ZPKor, ki opredeljuje namen zakona. Temeljni namen ZPKor
je odpravljanje in preprečevanje vzrokov korupcije s poenotenimi pravili v zvezi z etiko ravnanja v javnem in zasebnem
sektorju, konﬂikti interesov, dopustnostjo dajanja oziroma
sprejemanja daril, vzpostavljanjem integritete delovanja subjektov v javnem in zasebnem sektorju ter zahtevami po trans-
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parentni odgovornosti javnih funkcionarjev v zvezi z opravljanjem javne funkcije. Korupcija škoduje državljanom in državi,
ogroža vladavino prava in zaupanje ljudi v najpomembnejše
državne institucije, zmanjšuje politično stabilnost in socialni
mir ter z omejevanjem proste konkurence in zmanjševanjem
učinkovite razdelitve sredstev zavira ekonomski razvoj.1 Zakonodajalec zato lahko, če to zahteva javni interes, predvidi
ukrepe na področju preprečevanja korupcije, vendar morajo
biti ti ukrepi skladni z Ustavo.
22. V Izjavi o skladnosti predloga Zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije s predpisi
Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Izjava)2 so navedene
številne mednarodne pogodbe in akti EU, ki naj bi od RS
zahtevali, da kot ukrep za preprečevanje korupcije določi
omejitve poslovanja države in lokalnih skupnosti s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar ali njegov
družinski član. Ustavno sodišče je preverilo vsebino v Izjavi
navedenih mednarodnih instrumentov in ugotovilo, da ne
vsebujejo določb o preventivnih ukrepih za preprečevanje korupcije, ampak vsebujejo le kazenskopravne ukrepe
proti korupciji. Eden prvih mednarodnih instrumentov, ki
izrecno določa tudi obveznost držav, da sprejmejo ukrepe
za preprečevanje korupcije, je Konvencija Združenih narodov proti korupciji, ki pa je Slovenija še ni ratiﬁcirala. Tudi
akti, ki vsebujejo kazenskopravne ukrepe proti korupciji,
so večstranski in splošne narave, konkretiziranje ukrepov
pa je večinoma prepuščeno pogodbenicam. Mednarodni
instrumenti oziroma akti EU so torej le splošno napotilo za
natančnejšo ureditev v nacionalnem pravu, ne določajo pa
nobene konkretne mednarodne obveznosti RS na področju
preprečevanja korupcije.
23. Določitev ukrepov za preprečevanje korupcije oziroma določitev omejitve poslovanja države in lokalnih skupnosti s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen funkcionar
ali njegov družinski član, je v javno korist. Vprašanje pa
je, ali je teža posledic teh omejitev v pravico do svobodne
gospodarske pobude sorazmerna vrednosti zasledovanega
cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi teh omejitev nastale.
Posledice oziroma učinki izpodbijane omejitve poslovanja so
za poslovne subjekte, za katere omejitve veljajo, precejšnje.
Poslovni subjekt namreč ne sme prek javnih naročil poslovati z nobenim naročnikom v RS, ki posluje po predpisih o
javnih naročilih, ne glede na možnost vplivanja določenega
funkcionarja oziroma njegovega družinskega člana na odločitev pri oddaji javnega naročila. Glede na relativno veliko
število naročnikov, ki so dolžni poslovati po predpisih o javnih
naročilih, je generalna prepoved poslovanja prekomeren in
nesorazmeren poseg za varovanje javnega interesa na področju preprečevanja korupcije. Z uveljavitvijo generalne prepovedi je zakonodajalec nesorazmerno posegel v pravico do
svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena
Ustave, zato je določba prvega odstavka 28. člena ZPKor z
njo v neskladju.
24. V enakem obsegu, v katerem je v neskladju s prvim odstavkom 74. člena Ustave določba prvega odstavka
28. člena ZPKor, sta posledično v neskladju z Ustavo tudi
četrti in šesti odstavek tega člena, ker sta vsebinsko neposredno povezana s prvim odstavkom 28. člena ZPKor. Poleg
tega iz določbe šestega odstavka 28. člena ZPKor ni jasno,
na kakšen način je prizadetim subjektom zagotovljen sistem
pravnega varstva.
1
V RS je glede na uradne podatke število korupcijskih kaznivih dejanj sicer relativno majhno, vendar empirična zbiranja podatkov kažejo, da je korupcije v državi dosti več (Izhodišča za pripravo
resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje korupcije v
RS, Poročevalec DZ, št. 59/03, str. 55).
2
Poročevalec DZ, št. 59/03, str. 54.

Stran

10130 /

Št.

97 / 4. 11. 2005

25. Peti odstavek 28. člena ZPKor določa, da Komisija
lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih
naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na
sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora
v primeru iz prejšnjega odstavka odločiti pred končanjem
postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega oziroma najprimernejšega ponudnika. Pobudniki zatrjujejo, da je ta določba nejasna oziroma nedoločna
in zato v neskladju z 2. členom Ustave. Ker zoper odločitev
Komisije niso predvidena pravna sredstva, naj bi bila tudi v
neskladju s 25. členom Ustave.
26. V zvezi s pristojnostjo Komisije, da v posameznih
primerih naročnikom dovoli poslovanje z določenimi poslovnimi subjekti iz prvega odstavka 28. člena ZPKor, je treba
najprej ugotoviti, da po tej določbi Komisija lahko izdaja dovoljenja tudi tistim poslovnim subjektom, za katere določitev
prepovedi poslovanja ni v neskladju z Ustavo. Zato Ustavno
sodišče ni ugotavljalo neskladja te določbe z Ustavo zaradi
vsebinske povezanosti z odločitvijo o neskladju izpodbijanega dela prvega odstavka 28. člena ZPKor z Ustavo, ampak je
določbo ocenjevalo glede na druge očitke pobudnikov.
27. Eno od temeljnih načel pravne države je, da morajo biti zakonske norme jasne, razumljive in nedvoumne.
Izpodbijana določba je tako nejasna, da subjekti, na katere
se nanaša, iz nje ne morejo razbrati, na kakšen način lahko
dosežejo, da jim Komisija izda dovoljenje za poslovanje kljub
prepovedi iz prvega odstavka 28. člena ZPKor, in kako naj
sploh ravnajo, da bo prišlo do položaja, v katerem se lahko
zahteva izdaja dovoljenja. Zato je v neskladju z načelom določnosti pravnih norm (2. člen Ustave).
Presoja prvega odstavka 30. člena ZPKor
28. Prvi odstavek 30. člena ZPKor določa, da poslovni
subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni do državnih pomoči. Pobudniki očitajo izpodbijani določbi neskladje s 14.,
44., 67. in 74. členom Ustave. Zatrjujejo, da so poslovni
subjekti iz 28. člena ZPKor v neenakopravnem položaju z
drugimi poslovnimi subjekti, ker ne morejo pridobiti državne
pomoči, čeprav izpolnjujejo vse kriterije za pridobitev določene oblike državne pomoči. V neenakopravnem položaju naj
bi bili tudi s kmeti, za katere te omejitve ne veljajo.
29. Z izpodbijano določbo je zakonodajalec različno
uredil pravni položaj subjektov iz 28. člena ZPKor in drugih
subjektov v zvezi s pridobitvijo državnih pomoči. Izpodbijana določba temelji na domnevi, da lahko vsi funkcionarji iz
28. člena oziroma njihovi družinski člani vplivajo na dodelitev
vseh oblik državnih pomoči. Zaradi preprečevanja abstraktne
nevarnosti korupcije je zato zakonodajalec za navedene subjekte izključil možnost pridobitve državnih pomoči.
30. Drugi odstavek 14. člena Ustave določa, da so
pred zakonom vsi enaki. To ne pomeni, da predpis – kadar
podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka 14. člena Ustave – ne bi smel različno urejati enakih
položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Zastavlja
se torej vprašanje, ali je zakonodajalec imel razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari, za ureditev, po kateri je možnost pridobitve državnih pomoči za poslovne subjekte iz 28.
člena ZPKor izključena. Zakaj je zakonodajalec navedeno
rešitev predvidel za vse subjekte iz 28. člena ZPKor, iz zakonodajnega gradiva ni razvidno. Zakonodajalec je sprejel
izpodbijano ureditev z namenom preprečevanja korupcije.
Vendar preprečevanje abstraktne nevarnosti korupcije ne
more biti razlog za vnaprejšnjo absolutno prepoved dodelitve
denarnih pomoči vsem subjektom iz 28. člena ZPKor. Ker za
tako široko določeno prepoved dodeljevanja državnih pomoči
torej ni razumnega, iz narave stvari izhajajočega razloga, je
določba prvega odstavka 30. člena ZPKor v neskladju z načelom enakosti. To ne pomeni, da zakonodajalec ne bi smel
omejiti možnosti pridobitve državnih pomoči le na določene
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upravičence. Vendar bi smel možnost izključiti le za primere,
ko bi imeli subjekti iz 28. člena ZPKor glede na vrsto državnih
pomoči dejansko možnost vplivanja na odločitev o dodelitvi
državne pomoči. Ker za izključitev vseh subjektov iz 28. člena ZPKor zakonodajalec ni imel razumnega razloga, je prvi
odstavek 30. člena ZPKor v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave.
B. – IV.
31. Ker omejitve poslovanja (prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena ZPKor) in omejitve pri dodeljevanju državnih
pomoči (prvi odstavek 30. člena ZPKor) same po sebi niso v
neskladju z Ustavo, ampak je v neskladju z Ustavo ureditev,
ki navedene omejitve določa ne glede na dejansko možnost
vplivanja funkcionarjev na odločitve pri oddaji javnih naročil oziroma na odločitve pri dodelitvah državnih pomoči, je
Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo.
32. Poslovnim subjektom iz prvega odstavka 28. člena
ZPKor, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da je prepoved poslovanja v neskladju z Ustavo, že nastaja gospodarska škoda. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega
odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve odločbe (3.
točka izreka). To pomeni, da naročnik, ki posluje po predpisih
o javnih naročilih, ne sme poslovati samo s tistimi poslovnimi
subjekti, v katerih je funkcionar naročnika oziroma njegov
družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.
33. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta od objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakonodajalec
mora ugotovljeno neskladje z Ustavo odpraviti tako, da bo
pri tem upošteval razloge te odločbe.
34. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo, da so izpodbijane določbe prvega, četrtega in šestega odstavka 28. člena
ZPKor v neskladju s prvim odstavkom 74. člena Ustave,
določba petega odstavka 28. člena ZPKor v neskladju z
2. členom Ustave in določba prvega odstavka 30. člena
ZPKOr v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave,
mu ni bilo treba presojati zatrjevanega neskladja izpodbijanih
določb ZPKor z drugimi določbami Ustave.
C.
35. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter druge
alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr.
Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-163/05-36
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

4263.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter
vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo
odločanje

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na seji
dne 20. oktobra 2005

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 941/2005 z dne
28. 7. 2005 in sodba Upravnega sodišča U 1248/2005 z dne
6. 7. 2005 se razveljavita in se zadeva vrne Upravnemu sodišču v novo sojenje.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je kot očitno neutemeljeno zavrnilo prošnjo pritožnika za
priznanje azila v Republiki Sloveniji in odločilo, da mora v
roku treh dni od pravnomočno končanega azilnega postopka
zapustiti državo. Zoper navedeno odločitev je pritožnik vložil
tožbo, ki jo je Upravno sodišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je
zavrnilo pritožnikovo pritožbo in potrdilo odločitev Upravnega
sodišča.
2. Pritožniku naj bi bili kršeni pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) in pravica do pribežališča (48.
člen Ustave). Pritožnik navaja, da odločitev pristojnih organov temelji na izjavi, ki jo je pritožnik podpisal dne 2. 4. 2005,
s katero naj bi bil seznanjen s posledicami samovoljne zapustitve Azilnega doma. Trdi, da ni razumel pomena izjave,
ker je nepismen, izjava pa mu ni bila ustno prevedena. Meni,
da odločitev sodišča ne bi smela temeljiti na tej izjavi. Navaja, da mu sodišče ni vročilo odgovora na tožbo, v katerem
je MNZ zatrjevalo, da pritožnik ni seznanil varnostne službe
Azilnega doma (v nadaljevanju varnostna služba), da je nepismen. Upravno sodišče naj ne bi izvedlo glavne obravnave,
kljub temu da je predlagal zaslišanje predstavnikov varnostne
službe, ki bi lahko pričali o okoliščinah podpisa izjave z dne
2. 4. 2005. Pritožnik naj bi bil o vseh pravicah in dolžnostih
seznanjen šele pri vložitvi prošnje za azil dne 25. 4. 2005 in
ne že pri podpisu izjave z dne 2. 4. 2005. Ker naj mu ne bi
bila zagotovljena pravica do izjave in mu ni bila dana možnost predstaviti svojih stališč, naj bi sodišče kršilo načelo
kontradiktornosti. Pritožnik še navaja, da bi sodišči morali
odločati o vsebini prošnje za azil in presojati okoliščine, v
katerih je bil prosilec ob prihodu v Slovenijo.
3. Ustavno sodišče je na podlagi prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr. – v nadaljevanju Poslovnik)
zadevo obravnavalo prednostno. Senat Ustavnega sodišča
je s sklepom št. Up-794-05 z dne 11. 8. 2005 do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadržal izvršitev izpodbijane
odločbe MNZ in s sklepom št. Up-794/05 z dne 1. 9. 2005
ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56.
člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) je bila ustavna pritožba vročena
Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis MNZ, voden v
zadevi, v kateri sta bili izdani izpodbijani sodbi.
B.
5. Ustava v 22. členu določa, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem
in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Navedena določba med drugim vključuje tudi pravico stranke, da sodišče obravnava,
ovrednoti in obrazloženo sprejme ali zavrne njene trditve in
stališča, če niso očitno pravno nepomembna. Ustavno jamstvo se mora odražati tudi v dokaznem postopku. To sicer ne
pomeni, da ima stranka pravico do izvedbe vseh dokazov, ki
jih predlaga. Če sodišče razumno oceni, da nekateri predlagani dokazi oziroma dejstva, ki naj se z njimi ugotovijo,
za odločitev v sporu niso odločilni ali da je neko dejstvo že
dokazano, nadaljnjih dokazov ni dolžno izvajati, mora pa
zavrnitev dokaznega predloga stranke ustrezno obrazložiti.
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V nasprotnem primeru gre za kršitev pravice do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave.
6. Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99 in nasl. – v
nadaljevanju ZAzil) v prvem odstavku 35. člena ureja zavrnitev prošnje za azil po opravljenem rednem postopku, v
katerem se ugotavljajo vsa dejstva in izvajajo vsi dokazi.1 V
drugem odstavku 35. člena ZAzil je urejena zavrnitev vloge
kot očitno neutemeljene v t. i. pospešenem postopku, če pristojni organ ugotovi katerega od izrecno določenih razlogov.2
V takem primeru pristojni organ takoj odloči o stvari in prošnjo
za azil kot očitno neutemeljeno zavrne, ne da bi v postopku
ugotavljal, ali prosilec za azil izpolnjuje pogoje za pridobitev
azila v Republiki Sloveniji. Eden od razlogov, ki pristojnemu
organu dopušča, da prošnjo za azil takoj zavrne kot očitno
neutemeljeno, je, če prošnja temelji na namernem zavajanju
ali če se postopek zlorablja (prva alineja drugega odstavka
35. člena ZAzil). V 36. členu ZAzil je podrobneje določeno,
kaj šteje za zavajanje ali zlorabo postopka.3
7. V obravnavanem primeru je šlo za t. i. pospešeni
postopek na podlagi drugega odstavka 35. člena ZAzil. V
konkretnem primeru odločitev upravnega organa in obeh sodišč, da pritožnik zlorablja azilni postopek, temelji na dejstvu,
da je pritožnik samovoljno zapustil Azilni dom, kljub temu da
naj bi bil s podpisom izjave z dne 2. 4. 2005 opozorjen na
posledice svojega ravnanja. Zato je vprašanje, ali je pritožnik
mogel razumeti pomen podpisane izjave z dne 2. 4. 2005, za
ugotovitev tega dejstva odločilno.
8. Pritožnik je s tem, ko je v tožbi trdil, da je nepismen in
da ni razumel pomena izjave z dne 2. 4. 2005, navedel okoliščine, ki kažejo, da bi bilo neko pravno relevantno dejstvo
lahko napačno ugotovljeno. Če bi se izkazalo, da pritožnik
res ni razumel podpisane izjave z dne 2. 4. 2005, se mu ne bi
moglo očitati, da je kljub opozorilu samovoljno zapustil Azilni
dom. V tožbi je, kot dokaz za to svojo navedbo, predlagal
zaslišanje predstavnikov varnostne službe, ki bi lahko pričali
o okoliščinah podpisa sporne izjave. Zato bi Upravno sodišče
moralo izvesti predlagani dokaz ali prepričljivo obrazložiti,
zakaj na ugotovljeno dejansko stanje izvedba predlaganega
dokaza ne more vplivati.

1
Prvi odstavek 35. člena ZAzil določa: "Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne, če:
– ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za azil in
priznanje statusa begunca po drugem in tretjem odstavku 1. člena
tega zakona;
– obstoji kakšen od izključitvenih razlogov iz 4. člena tega
zakona."
2
Drugi odstavek 35. člena ZAzil določa: "Pristojni organ takoj
odloči o stvari in prošnjo za azil kot očitno neutemeljeno zavrne,
če:
– prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek
zlorablja;
– je prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov
ali je iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi izvorni državi ne
grozi preganjanje;
– je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen, pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili."
3
Člen 36 ZAzil določa: "Za zavajanje oziroma zlorabo postopka se šteje:
– utemeljevanje na podlagi napačne istovetnosti ali na podlagi ponarejenih dokumentov,
– lažna predstavitev razlogov, na katere se prosilec za azil
sklicuje,
– namerno uničenje potnega lista, kakšnega drugega dokumenta, listine ali vozovnice, ki bi bil pomemben za odločanje o
njegovi prošnji,
– prikritje, da je že pred tem vložil prošnjo za azil v drugi državi, še posebej, če pri tem uporablja napačno istovetnost,
– vložitev prošnje z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev."
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9. Po oceni Ustavnega sodišča niti Upravno sodišče niti
Vrhovno sodišče tega nista prepričljivo obrazložili. Glede na
položaj prosilcev za azil, ki se v stiski znajdejo v tuji državi, kjer
ne poznajo pravnega reda in jezika države, navedb v obrazložitvi sodb "da bi se oseba, ki naj bi za odhod iz matične države
plačala 5000 EUR, ob soočenju z državnimi organi druge države, nesporno pozanimala, kakšne so zahteve in pričakovanja
države, v kateri namerava zaprositi za azil in kakšna je vsebina
in namen izjave, ki mu je dana v podpis" in "s podpisom in
brez zahtevanega pojasnila pa je pričakovati, da je bil z vsebino izjave seznanjen in da jo je razumel", ni mogoče šteti za
prepričljivo in utemeljeno zavrnitev izvedbe dokaza. S tem sta
Upravno in Vrhovno sodišče kršili 22. člen Ustave.
10. Glede na navedeno je Ustavno sodišče sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v novo
odločanje Upravnemu sodišču. Ker je ustavni pritožbi ugodilo
že zaradi kršitve pravice iz 22. člena Ustave, se Ustavno sodišče ni spuščalo v presojo drugih zatrjevanih kršitev.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-794/05-10
Ljubljana, dne 20. oktobra 2005
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

BANKA SLOVENIJE
4264.

Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

Na podlagi 74. in 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz
kreditnega tveganja bank in hranilnic
1. točka
V Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05) se v prvem odstavku 10. točke za besedo »skupinah« postavi pika in črta
nadaljnje besedilo.
V drugem odstavku 10. točke se za besedo »skupine«
postavi pika in črta nadaljnje besedilo.
2. točka
V prvem odstavku 11. točke se besedilo »potrebe skupinske oslabitve oziroma oblikovanja rezervacij razvrstijo v
skupine od A do E« nadomesti z besedilom »izračun odbitne
postavke od temeljnega kapitala po 21. in 22. točki tega
sklepa razvrstijo v skupine od A do P«.
3. točka
V drugem odstavku 17. točke se za besedo »postavkah«
črta besedilo », razvrščenih v skupine A, B, C, D in E,«.
V tretjem odstavku 17. točke se za besedo »skupino«
črta besedilo »A, B, C, D ali E«.

4. točka
V tretjem odstavku 18. točke se za besedo »upošteva«
doda besedilo »prvovrstna zavarovanja iz prvega odstavka
12. točke tega sklepa,«.
5. točka
V tretjem odstavku 19. točke se za besedo »upošteva«
doda besedilo »prvovrstna zavarovanja iz prvega odstavka
12. točke tega sklepa,«.
6. točka
V 21. točki se črta tretji odstavek.
7. točka
V točki 22 se besedilo »pri izračunu izgube iz naslova
kreditnega tveganja na podlagi skupinskega ocenjevanja«
nadomesti z besedilom »za namen izračuna odbitne postavke od temeljnega kapitala pri skupinskem ocenjevanju«.
Črta se 23. točka.

8. točka

9. točka
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4265.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o soﬁnanciranju osrednjih specializiranih
informacijskih centrov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), po
predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo št. 011-01-24/2004/3 z dne 20. 9. 2005 je Upravni
odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije na 18. seji dne 4. 10. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
soﬁnanciranju osrednjih specializiranih
informacijskih centrov
1. člen
V besedilu druge alinee prvega odstavka 5. člena Pravilnika o soﬁnanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS, št. 12/05) se na koncu pika
odstrani ter doda besedilo: »na podlagi metodologije, ki jo
sprejme agencija.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za razreševanje vsebinskih vprašanj, povezanih z
drugo alineo prvega odstavka 5. člena tega pravilnika centri
sodelujejo z agencijo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-5/2005/3
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EVA 2005-1647-0006
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Niko Toš l.r.

SKLEP
o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, ki se izterjuje
1.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ne zaračuna zamudnih obresti, dokler znesek obresti ne preseže 150,00 SIT.
2.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ne predlaga
Davčni upravi Republike Slovenije postopka izterjave, dokler
znesek zborničnega prispevka po enem izvršilnem naslovu
na dan zapadlosti ne doseže 1.170,00 SIT.
3.
Ta sklep velja od dneva sprejetja in se objavi v Uradnem
listu RS.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje (Uradni list RS, št. 138/04).
Št. 501813
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
Predsednik
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet., l.r.

4267.

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti
cestnega gospodarstva (KPD-CG)

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva je na podlagi 66. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št.
135/04, 50/05, 87/05 in 89/05) in 4. člena Poslovnika o delu
komisije za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega
gospodarstva na 3. seji dne 6. 10. 2005 soglasno sprejela

RAZLAGO
Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega
gospodarstva (KPD-CG)
Jubilejne nagrade – peti odstavek 43. člena KPD-CG

4266.

Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti
in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje

Na podlagi 23. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03 in 29/04)
in v povezavi z 31. in 135. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – UPB-1, 56/05) je Upravni
odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne
20. 10. 2005 sprejel

Peti odstavek 43. člena je potrebno tolmačiti tako, da se
pri uveljavljanju pravice do jubilejne nagrade za dopolnjenih 40
let skupne delovne dobe v skupno delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil v delovnem
razmerju doma oziroma v tujini ali pri opravljanju samostojne
dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico.
Dokupljena, beneﬁcirina in posebne zavarovalne dobe ne štejejo pri uveljavljanju pravice iz petega odstavka 43. člena.
Predsednica komisije
Ksenija Ocvirk l.r.
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OBČINE

DOBREPOLJE
4268.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dobrepolje za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02 ter 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99,
94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03 in 77/04 – odločba US
RS), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 28. redni seji dne 26. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dobrepolje za leto 2005
1. člen
V drugem členu Odloka o proračunu Občine Dobrepolje
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 23/05) se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2005 določa v naslednji višini:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
40
400
401
402

Proračun 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve

642.269
303.405
246.700
177.000
35.500
34.200
56.705
16.905
2.000
250
500
37.050
10.000
10.000
0
0
328.864
328.864
826.017
122.645
32.320
5.400
80.925

403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431
432

B)

Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim in ﬁz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

750
751
752
44
440
441
442

C)

28.289
44.304
376.722
376.722
96.060
91.000
5.060
-183.748

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

75

4.000
230.590
2.600
155.397

Proračun 2005

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prejeta vračila danih posojil – od
posameznikov
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

3.525
3.525
3.525
0
0
4.000
4.000
4.000
0
0
-475

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2005

VII. ZADOLŽEVANJE
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-184.223
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VII.-IX.=-III)
183.748
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH 184.223«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopred. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

Št. 40302-1/05
Videm, dne 26. oktobra 2005

731 Prejete donacije iz tujine

II.

636.610

40

TEKOČI ODHODKI

165.772

Odlok o rebalansu III proračuna Občine
Hajdina za leto 2005

I.

70

v tisoč
tolarjih
leto 2005

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

592.474

DAVČNI PRIHODKI

315.436

700 Davki na dohodek in dobiček

186.000

703 Davki na premoženje

107.236

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

72

382.400

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

NEDAVČNI PRIHODKI

66.964

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

50.144

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

563

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

120

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

14.384
111.124
8.475
0

0

34.550
5.797
122.425
0
3.000
180.207
8.420
92.522
38.935
40.330

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

239.967
239.967

43

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

50.664
43.564
7.100
-44.136

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

75

1.753

712 Denarne kazni

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

22.200
0

0
98.950

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državnega
proračuna iz sred. Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

ODLOK
o rebalansu III proračuna Občine Hajdina
za leto 2005

A.

0

98.950

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.člen
V Odloku o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 63/05) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

102.649

TRANSFERNI PRIHODKI

HAJDINA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99,
12/01, 90/02, 16/03 in 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina
na 19. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

10135

74

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

4269.

Stran

v tisoč
tolarjih
leto 2005

0

0

Stran

10136 /

Št.
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442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
prav. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA

VI.

0
0

0

IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

v tisoč
tolarjih
leto 2005

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

44.136

50

ZADOLŽEVANJE

44.136

500 Domače zadolževanje

44.136

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

VIII.
55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

44.136

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)

44.136

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/05-3
Hajdina, 27. oktobra 2005
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.035.463.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
502.255.000
70 DAVČNI PRIHODKI
343.685.000
700 Davki na dohodek in dobiček
246.459.000
703 Davki na premoženje
64.819.000
704 Domači davki na blago in storitve
32.407.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
158.570.000
710 Udeležba na dobičku in odhodki
od premoženja
116.950.000
711 Takse in pristojbine
1.337.000
714 Drugi nedavčni prihodki
40.283.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
363.930.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
28.697.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nemat.
premoženja
335.233.000
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
169.278.000
740 Transferni prih. iz drugih javnoﬁnan.
institucij
169.278.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.138.463.000
40 TEKOČI ODHODKI
228.502.804
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
54.007.804
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
7.890.000
402 Izdatki za blago in storitve
166.605.000
409 Sredstva izločena v rezerve
700.000
41 TEKOČI TRANSFERI
279.497.071
410 Subvencije
6.400.000
411 Trans. posameznikom in
gospodinjstvom
55.298.000
412 Trans. neprof. org. in ustanovam
27.709.000
413 Drugi tekoči domači trans.
190.090.071
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
476.316.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 476.316.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
154.147.125
430 Investicijski transferi
154.147.125
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.-)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
103.000.000
B)

HRPELJE-KOZINA
4270.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Hrpelje-Kozina za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 59/99, 70/00,100/00), 6. točke 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet
Občine Hrpelje-Kozina na 25. redni seji dne 27. 10. 2005
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Hrpelje-Kozina za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto
2005 (Uradni list RS, št. 141/04) se spremeni 2. člen tako,
da se glasi:

IV.
V.
VI.

C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(751+751+752)
103.000.000
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
103.000.000
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
ODPLAČILO DOLGA (550)
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

0
0
0
0
92.000.000

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna Občine Hrpelje-Kozina so zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa ﬁnančnih terjatev in naložb ter računa ﬁnanciranja, ki so sestavni del Odloka o spremembi Odloka o
poračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2005.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.

4271.

Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana
občinskega sveta

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 23. redni seji dne
31. 5. 2005 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju funkcije člana občinskega sveta
1.
Ugotovi se, da Godina Albertu, iz Slop 20, 6240 Kozina,
ki je kandidiral za člana OS na »Gospodarski listi«, preneha
funkcija člana občinskega sveta, ker je podal odstopno izjavo
s funkcije člana OS zaradi nezdružljivosti opravljanja svoje
dejavnosti s funkcijo funkcionarja, in sicer po Sklepu o objavi
seznama v skladu z Zakonom o preprečevanju korupcije.
Št. 0321-1/2005
Hrpelje, dne 31. maja 2005

10137

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.

4273.

Ugotovitev, kdo je naslednji kandidat za člana
Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina
z Gospodarske liste predlagatelja Alberta
Godine in skupine volivcev

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98,
70/00, 51/02), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98, 51/02)
ter ugotovitvenega sklepa 23. redne seje Občinskega sveta
Občine Hrpelje z dne 31. 5. 2005 o prenehanju funkcije člana
občinskega sveta Alberta Godine, ki je podal odstopno izjavo
s funkcije člana OS zaradi nezdružljivosti opravljanja svoje
dejavnosti s funkcijo funkcionarja, in sicer po Sklepu o objavi
seznama v skladu z Zakonom o preprečevanju korupcije, je
Občinska volilna komisija na 1. redni seji dne 24. 10. 2005

u g o t o v i l a,
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta
Občine Hrpelje-Kozina z Gospodarske liste Arnold Branko
Lukač, roj. 13. 4. 1953, stanujoč v Velikih Ločah 2, 6242
Materija, mesar.
Kandidat je 23. 9. 2005 podal pisno izjavo, da sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina.
Št. 0622-2/2005
Hrpelje, dne 24. oktobra 2005

Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.

4272.

Stran

Št. 0067-1/2005
Hrpelje, dne 8. septembra 2005

Št. 4147-18/2004-2
Hrpelje, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.
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Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Hrpelje-Kozina
Julija Kravanja l.r.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na 24. redni seji dne 8. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine HrpeljeKozina, za mandatno obdobje 4 let, v naslednji sestavi:
1. Julija Kravanja, Pod planino 6, 6210 Sežana, predsednica,
2. Alenka Gerk Ljubič, Hrpelje, Slavniška c. 5, Kozina,
namestnica predsednice,
3. Filip Filipčič, Slivje 32, Materija, član,
4. Nives Mahne Čehovin, Vodovodna ul. 5, Kozina, namestnica člana,
5. Breda Bandelj, Krvavi Potok 37, Kozina, članica,
6. Jožef Laznik, Hrpelje, Tumova ul. 5, Kozina, namestnik člana,
7. Erika Korošec, Jamska ul. 4, Kozina, članica,
8. Stanko Kovačevič, Obrov 63/a, Obrov, namestnik
člana.

KOPER
4274.

Odlok o uresničevanju interesov mladih v
Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS,
št. 90/05)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o uresničevanju interesov mladih v Mestni
občini Koper
Št. K0256-2/2004
Koper, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Stran

10138 /

Št.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl.
US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01, 51/02,
108/03 – odl. US in 72/05) in 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list
RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 20. oktobra 2005 sprejel

ODLOK
o uresničevanju interesov mladih
v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Koper ureja položaj in
delovanje mladih v občini, opredeljuje mladinske aktivnosti in
nosilce le-teh, določa način sodelovanja mladih pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
ter obveznosti občine za uresničevanje tega odloka.
2. člen
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v
Mestni občini Koper, opredeliti strategijo razvoja mladih in izboljšati sodelovanje med formalnimi in neformalnimi oblikami
združevanja mladih v občini.
3. člen
Mladi so prebivalci Mestne občine Koper, stari od
15 do 29 let.
Mladi so pri svojem udejstvovanju in delovanju enakopravni in samostojni, ne glede na družbeni ali socialni položaj, spol, prepričanje ali katerokoli drugo okoliščino.
II. MLADINSKE AKTIVNOSTI
4. člen
Mladinske aktivnosti so aktivnosti mladih in aktivnosti za
mlade, ki se kažejo zlasti na naslednjih področjih:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti;
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti
mladih;
– izvajanje programov mladinskih centrov;
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov
mladih;
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje,
izobraževanja in usposabljanja;
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih;
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih;
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– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte;
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih
mladim.
5. člen
Mladinske aktivnosti se uresničujejo:
– z zagotavljanjem pogojev za izvajanje in razvoj mladinskih aktivnosti;
– z zagotavljanjem sredstev za soﬁnanciranje mladinskih programov v Mestni občini Koper.
Izvajalci programov pridobivajo sredstva na javnem
razpisu za soﬁnanciranje mladinskih aktivnosti, ki ga objavi
Mestna občina Koper vsako leto, v skladu z merili in kriteriji
za vrednotenje mladinskih aktivnosti v občini.
6. člen
Za dejavnosti na področju uresničevanja mladinskih
aktivnosti se po tem odloku štejejo vse aktivnosti, predvidene
z letnim programom uresničevanja interesov mladih v Mestni
občini Koper, in se izvajajo na nivoju neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov.
III. NOSILCI MLADINSKIH AKTIVNOSTI
7. člen
Izvajalci mladinskih aktivnosti so mladi, organizirani v
različnih društvih, neformalnih skupinah, mladinski delavci/ke
in ostali zainteresirani posamezniki/ce.
8. člen
Mladinski centri so spleti programskih vsebin, ki jih
ustvarjajo in izvajajo nosilci/ke mladinskih aktivnosti.

me:

9. člen
Mladinski centri pridobivajo sredstva za svoje progra-

– na občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisih;
– od sponzorjev in donatorjev;
– z lastno dejavnostjo (članarine, vstopnine, prodaja …)
in
– drugo.
IV. SODELOVANJE MLADIH PRI SPREJEMANJU
ODLOČITEV
10. člen
Najpomembnejša funkcija mladinskega organiziranja je
zastopanje interesov mladih na lokalni ravni ter oblikovanje
mnenj o zadevah, ki zadevajo mlade, obravnavanih v občinskih organih in delovnih telesih.
Za uresničevanje interesov mladih se oblikuje petčlanska komisija za mladino v naslednji sestavi:
a) trije predstavniki/ce nevladnega sektorja:
– 1 predstavnik/ca, ki ga/jo izvolijo neposredno mladi s
stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Koper, in
– 2 predstavnika/ci, ki ju izberejo nevladne mladinske
organizacije in tiste nevladne organizacije, ki imajo med
prioritetnimi usmeritvami delo na področju mladih v Mestni
občini Koper;
b) dva/dve predstavnika/ci lokalne skupnosti, ki ju imenuje občinski svet na predlog župana/je Mestne občine Koper.
Predsednika/co in namestnika/co komisije izvolijo člani
izmed sebe.
Mandat članov komisije traja tri leta.
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11. člen
Prvi postopek izbire po uveljavitvi tega odloka predstavnika/ce nevladnega sektorja izvede Mladinski svet Mestne
občine Koper. Način in postopek vseh nadaljnjih postopkov
izbora določi komisija za mladino.
12. člen
Na dan izvolitve predstavniki/ce nevladnega sektorja v
komisiji za mladino ne smejo biti starejši/še od 29 let.
13. člen
Komisija za mladino za svoje delovanje načeloma uporablja prostore Mestne občine Koper ali prostore mladinskih
centrov.
14. člen
Komisija za mladino opravlja naslednje naloge:
– pripravlja letne in srednjeročne načrte, ki temeljijo
na potrebah mladih v občini, ter jih usklajuje z nacionalnimi
programi;
– oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskih aktivnosti v MOK;
– obravnava mladinsko problematiko in pripravlja pobude za reševanje le-te;
– oblikuje mnenja o zadevah, obravnavanih v občinskih
organih in delovnih telesih, ki zadevajo mlade;
– pripravlja letni program uresničevanja interesov mladih v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: program) in spremlja njegovo izvajanje;
– sodeluje z občinsko upravo in drugimi formalno organiziranimi nevladnimi subjekti;
– s svojimi priporočili in stališči vzpodbuja sodelovanje
vseh subjektov, ki izvajajo in uresničujejo mladinske aktivnosti;
– sodelujejo z diplomanti Univerze na Primorskem;
– sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih aktivnosti;
– sodeluje pri pripravi meril in kriterijev za javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov, ki so namenjeni delovanju
mladinskih centrov;
– opravlja nadzor nad izvajanjem mladinskih aktivnosti
v občini.
15. člen
Merila in kriterije za javni razpis za soﬁnanciranje mladinskih aktivnosti in za upravljanje s prostori mladinskih centrov potrdi župan/ja.
Župan/ja je dolžan/na obrazložiti svoje morebitno nestrinjanje s predlogi, ki jih pripravi komisija za mladino.
16. člen

Program vsebuje:
– izhodišča, usmeritve ter cilje za razvoj mladinskih
aktivnosti;
– vsebino in obseg mladinskih aktivnosti, ki se prednostno soﬁnancirajo iz javnih sredstev;
– načrt za oblikovanje mreže mladinskih centrov v Mestni občini Koper in pomembnejših investicijskih vlaganj na
področju mladinskih centrov;
– pogoje, merila in normative za upravljanje s prostori
za izvajanje programov mladinskih centrov;
– načrt povezovanja in sodelovanja z drugimi mladinskimi organizacijami na državni in mednarodni ravni;
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj mladinskega udejstvovanja v občini;
– seznam in terminski plan večjih mladinskih prireditev
v občini;
– predlog vključevanja mladinskih aktivnosti v dogajanja
na lokalni, državni in mednarodni ravni;
– izhodišča za promocijo občine;
– druge prioritetne dejavnosti.
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Za izvajanje programa se upoštevajo merila in normativi
za vrednotenje mladinskih aktivnosti v občini.
Program potrdi župan/ja.
17. člen
Mestna občina Koper lahko za izvajanje vsebin dejavnosti mladinskih centrov zagotovi ustrezne prostore, ki jih
odda v upravljanje z javnim razpisom.
Z izbranim upravljavcem sklene pogodbo za določen
čas, v kateri se natančno opredelijo pogoji delovanja in
upravljanja z objektom oziroma prostorom.
18. člen
Upravljavec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje
prostora, lastnica pa za investicijsko vzdrževanje le-tega.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Komisija za mladino mora biti ustanovljena najkasneje
v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. K0256-2/2004
Koper, dne 20. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Visto l'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05)

PROMULGO
IL DECRETO
sull’attuazione degli interessi dei giovani nel
Comune citta’ di Capodistria
Numero: K0256-2/2004
Capodistria, 21 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza
della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/05
– Sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica,
73/95 – Sentenza della CC, 9/96 – Sentenza della CC,
39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98, 59/99
– Sentenza della CC, 70/00, 100/00 – Delibera della CC,
28/01 – Sentenza della CC, 87/01, 51/92, 108/03 – Sentenza
della CC e 72/05) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 ottobre
2005, ha approvato il
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IL DECRETO
sull’attuazione degli interessi dei giovani nel
Comune citta’ di Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto il Comune città di Capodistria
regola la situazione e l’attività dei giovani nel comune, definisce quali sono le suddette attività ed i rispettivi titolari,
stabilisce le modalità di partecipazione dei giovani ai processi
decisionali di rilevanza per la loro attività ed il loro sviluppo,
come pure gli obblighi del comune relativamente all’attuazione del presente decreto.
Articolo 2
L’obiettivo del presente decreto è quello di regolare
sistematicamente la posizione dei giovani nel Comune città
di Capodistria, individuare la strategia di sviluppo in questo
settore e migliorare la collaborazione tra le realtà formali ed
informali di aggregazione dei giovani nel comune.
Articolo 3
Rientrano nella fascia dei giovani i residenti del Comune
città di Capodistria di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Nella propria attività e nelle varie forme di partecipazione, i giovani godono di pari diritti e dell’autonomia, a prescindere dallo status sociale, dal sesso, dal credo o da qualsiasi
altra circostanza.
II. ATTIVITA’ GIOVANILI
Articolo 4
Rientrano tra le attività giovanili quelle svolte dagli stessi
giovani, come pure quelle, rivolte ai giovani che interessano
i seguenti settori:
– sviluppo dell’atteggiamento autonomo, fattivo e critico
dei giovani nei confronti della realtà sociale;
– prevenzione della discriminazione e dell’esclusione
sociale dei giovani;
– realizzazione dei programmi promossi dai centri giovanili;
– formazione ed abilitazione al lavoro giovanile;
– promozione del volontariato;
– promozione della creatività e dell’attuazione degli interessi dei giovani;
– promozione della gestione attiva del tempo libero;
– promozione e sviluppo del lavoro creativo e di ricerca;
– riduzione della violenza tra i giovani e sui giovani;
– incoraggiamento e sviluppo di modelli informali di
educazione, formazione ed abilitazione;
– sensibilizzazione sulla diversità ed accettazione della
medesima;
– informazione dei giovani e prevenzione della depauperazione del potenziale intellettuale nel Comune città di
Capodistria;
– collaborazione e partecipazione dei giovani alla vita
sociale;
– edizione di pubblicazioni periodiche di importanza per
l’attività e lo sviluppo dei giovani;
– incentivazione delle forme di aggregazione fondate
sugli interessi comuni dei giovani;
– coinvolgimento dei giovani nei progetti nazionali ed
internazionali;
– organizzazione di manifestazioni di vasta portata, destinate ai giovani.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 5
Le attività dei giovani sono attuate:
– attraverso la creazione delle condizioni indispensabili
alla realizzazione e lo sviluppo delle suddette attività;
– con lo stanziamento dei fondi occorrenti al cofinanziamento di programmi promossi nel settore della gioventù nel
Comune città di Capodistria.
I soggetti attuatori dei programmi reperiscono i fondi
attraverso il bando pubblico di cofinanziamento delle attività
giovanili, che il Comune città di Capodistria pubblica annualmente, in conformità ai criteri di valutazione di tali attività in
ambito comunale.
Articolo 6
Sono attività nel settore della gioventù ai sensi del presente decreto, tutte le attività inserite nel programma annuale
di attuazione, da parte dei fruitori di bilancio diretti ed indiretti,
degli interessi giovanili nel Comune città di Capodistria.
III. TITOLARI DELLE ATTIVITA’ GIOVANILI
Articolo 7
I titolari delle attività giovanili sono i giovani, organizzati
nelle varie associazioni, gruppi informali, operatori / operatrici
giovanili ed altri soggetti interessati.
Articolo 8
I centri giovanili sono organizzazioni che raggruppano
contenuti eterogenei, creati ed attuati dai titolari delle attività
giovanili.
Articolo 9
I centri giovanili reperiscono i fondi per il finanziamento
delle proprie attività:
– aderendo ai bandi di concorso comunali, nazionali ed
internazionali;
– da sponsorizzazioni e donazioni;
– da attività proprie (quote d’iscrizione, biglietti d’ingresso, vendita, ecc.)
– in altro modo.
IV. PARECIPAZIONE DEI GIOVANI NEL PROCESSO
DECISIONALE
Articolo 10
Il ruolo più importante delle organizzazioni giovanili è
individuato nella rappresentanza degli interessi dei giovani a
livello locale e la formulazione dei pareri sulle questioni che
li riguardano, dibattute in sede degli organi e commissioni
comunali.
Ai fini di attuazione degli interessi dei giovani è istituita
un’apposita commissione, composta di cinque membri, e
precisamente:
a) tre rappresentanti delle organizzazioni non governative:
– un/a rappresentante eletto/a direttamente dai giovani
con residenza permanente o temporanea nella circoscrizione
del Comune città di Capodistria, e
– due rappresentanti scelti dalle organizzazioni giovanili
non governative e dalle ONG, orientate prevalentemente verso il settore della gioventù nel Comune città di Capodsitria.
b) due rappresentanti della comunità locale, nominati/e
dal consiglio comunale su proposta del sindaco del Comune
città di Capodistria.
Il/la presidente/ssa ed il/la vicepresidente/ssa della
commissione giovanile sono eletti/e tra i membri della commissione dai membri stessi.
La commissione dura in carica tre anni.
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Articolo 11
In seguito all’entrata in vigore del presente decreto,
la prima procedura di nomina del/la rappresentante delle
organizzazioni non governative è effettuata dal Consiglio
giovanile del Comune città di Capodistria. Le modalità e l’iter
susseguenti sono stabiliti dalla commissione di cui all’articolo
precedente.
Articolo 12
Il giorno dell’elezione, i/le rappresentanti nella commissione giovanile delle organizzazioni non governative non
devono aver superato l’età di 29 anni.
Articolo 13
Per la propria attività la commissione giovanile si avvale
di regola degli spazi del Comune città di Capodistria o di
quelli messi a disposizione dai centri giovanili.
Articolo 14
La commissione giovanile svolge i seguenti compiti:
– prepara piani annuali ed a medio termine, fondati sulle
necessità dei giovani residenti nel comune, e provvede ad
adeguarli ai piani nazionali del settore interessato;
– traccia le direttrici di sviluppo a lungo termine delle
attività giovanili nel CCC;
– discute dei problemi giovanili ed avanza proposte di
soluzione dei medesimi;
– formula pareri sulle questioni riguardanti i giovani,
dibattute in sede degli organi comunali;
– predispone il programma annuale di attuazione degli
interessi dei giovani nel Comune città di Capodistria (nel
seguito: programma) e ne segue l’attuazione;
– collabora con l’amministrazione comunale ed con altre organizzazioni non governative;
– fornisce raccomandazioni e prese di posizione finalizzate all’incoraggiamento della collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nelle attività giovanili;
– collabora con i laureandi dell’Università del Litorale;
– partecipa all’approntamento dei criteri e delle norme
del bando pubblico di concorso per il cofinanziamento delle
attività giovanili;
– partecipa all’approntamento dei criteri e delle norme
del bando pubblico di assegnazione dei locali destinati ai
centri giovanili;
– vigila sullo svolgimento delle attività giovanili nel comune.
Articolo 15
I criteri e le norme del bando pubblico per il cofinanziamento delle attività giovanili e per la gestione dei locali
assegnati ai centri giovanili sono approvati dal Sindaco.
In caso di disaccordo con le proposte avanzate dalla
commissione giovanile, il Sindaco è tenuto a fornire motivazioni in merito.
Articolo 16
Il programma contiene:
– i punti di partenza, gli orientamenti e gli obiettivi di
sviluppo delle attività giovanili;
– i contenuti e l’entità delle attività giovanili, finanziate
in via prioritaria con i fondi pubblici;
– il piano di istituzione di una rete di centri giovanili nel
Comune città di Capodistria, come pure di maggiori investimenti nel settore dei suddetti centri;
– le condizioni, i criteri e le norme di gestione dei locali
nei quali si svolge l’attività dei centri giovanili;
– il piano di integrazione e collaborazione con altre organizzazioni giovanili a livello nazionale ed internazionale;
– i provvedimenti destinati a mantenere, integrare e
sviluppare le attività dei giovani in ambito comunale;
– elenco ed il calendario delle maggiori manifestazioni
giovanili nel comune;
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– proposta d’inserimento delle attività giovanili nei vari
contesti locali, nazionali ed internazionali;
– suggerimenti volti a promuovere il comune;
– altre attività prioritarie.
L’attuazione del programma è subordinata al rispetto
dei criteri e delle norme di valutazione delle attività giovanili
in ambito comunale.
Il programma è approvato dal Sindaco.
Articolo 17
Per lo svolgimento delle attività dei centri giovanili il
Comune città di Capodistria può mettere a disposizione dei
medesimi i locali necessari, assegnati in gestione tramite
pubblico concorso.
Con il gestore selezionato, il comune stipula un contratto a tempo determinato specificando le condizioni di utilizzo
e di gestione dell’immobile.
Articolo 18
Il gestore ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione
ordinaria dei locali, mentre quella straordinaria incombe al
proprietario.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19
La commissione giovanile deve essere istituita entro il
termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 20
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
RS.
Numero: K0256-2004
Capodistria, 20 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.

4275.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih
izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS,
št. 90/05)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ugotovitvi, katere sestavine prostorskih
izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednejeročnega
plana Mestne občine Koper
Št. K3503-166/01
Koper, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03-ZZK-1), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US
in 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US, 51/02, 108/03
– odl. US in 72/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in
Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 20. oktobra 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ugotovitvi, katere sestavine prostorskih
izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Koper

Uradni list Republike Slovenije
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta
ufﬁciale della RS, n. 90/05)

PROMULGO
IL DECRETO
Sulle modiﬁche ed integrazioni al decreto
sull’identiﬁcazione di quegli elementi dei
documenti attuativi relativi al territorio che sono
difformi dagli gli elementi territoriali dei piani a
lungo ed a medio termine del Comune città di
Capodistria
Numero K3503-166/01
Capodistria, 21 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih
aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednejeročnega plana Mestne občine Koper (UO
54/01).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 8. člena odloka tako, da
se glasi:
Za navedena območja se do sprejetja Strategije prostorskega razvoja občine oziroma do sprejetja sprememb
prostorskih ureditvenih pogojev v občini Koper uporabljajo
ostala določila navedenega odloka.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena odloka tako, da
se glasi:
Za navedena območja se do sprejetja Strategije prostorskega razvoja občine oziroma do sprejetja sprememb
prostorskih ureditvenih pogojev v občini Koper uporabljajo
ostala določila navedenega odloka.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka tako, da
se glasi:
Za navedena območja se do sprejetja Strategije prostorskega razvoja občine oziroma do sprejetja sprememb
prostorskih ureditvenih pogojev v občini Koper uporabljajo
ostala določila navedenega odloka.

Visto l’articolo 21 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica,
58/03 – ZZK-1), l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n.72/93; 6/94 – sentenza della CC,
45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza
della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza
della CC, 44/96- sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza della
CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00 e 100/00 – deliberazione della CC, 51/02, 108/03 – Sentenza della CC e 72/05)
e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della
RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 ottobre 2005, ha approvato il

IL DECRETO
Sulle modiﬁche ed integrazioni al decreto
sull’identiﬁcazione di quegli elementi dei
documenti attuativi relativi al territorio che sono
difformi dagli elementi territoriali dei piani a
lungo ed a medio termine del Comune città di
Capodistria
Articolo 1°
Con il presente decreto sono accolte le modifiche ed
integrazioni al decreto sull’identificazione di quegli elementi
dei documenti attuativi relativi al territorio che sono difformi
dagli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria (BU 54/01).

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. K3503-166/01
Koper, dne 20. oktobra 2005

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

cita:

Articolo 2
Nell’articolo 8 è modificato il secondo comma che re-

Nel perioro che precede l’approvazione della Strategia di sviluppo territoriale del comune ovvero delle norme
tecniche d’attuazione relative al comune di Capodistria, si
applicano, per le zone in oggetto, le rimanenti disposizioni
del succitato decreto.
Articolo 3
Nell’articolo 10 è modificato il secondo comma che
recita:
Nel perioro che precede l’approvazione della Strategia di sviluppo territoriale del comune ovvero delle norme
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tecniche d’attuazione relative al comune di Capodistria, si
applicano, per le zone in oggetto, le rimanenti disposizioni
del succitato decreto.
Articolo 4
Nell’articolo 11 è modificato il secondo comma che
recita:
Nel perioro che precede l’approvazione della Strategia di sviluppo territoriale del comune ovvero delle norme
tecniche d’attuazione relative al comune di Capodistria, si
applicano, per le zone in oggetto, le rimanenti disposizioni
del succitato decreto.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: K3503-166/01
Capodistria, 20 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.

4276.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dekani

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, in Uradni list RS,
št. 90/05)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dekani
Št. 026-21/96
Koper, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 115/2003 – ZOFVI-UPB-3 in 65/05) ter 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in
29/03, in Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 20. oktobra 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dekani
1. člen
V drugem stavku 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
(Uradne objave, št. 8/97 in 15/99) se za besedo Valdoltra
doda besedilo:
»in Splošni bolnišnici Izola«.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-21/96
Koper, dne 20. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05)

PROMULGO
IL DECRETO
Sull’integrazione al Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione
Scuola elementare di Dekani
Numero: 026-21/96
Capodistria, 21 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Visto l’articolo 41, primo comma, della Legge sull’organizzazione e finanziamento dell’educazione ed istruzione (Gazzetta uff. della RS, n. 115/2003 – ZOFVI-UPB-3 e
65/2005), come pure l’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03
e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 ottobre
2005, ha approvato il

DECRETO
Sull’integrazione al Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione
Scuola elementare di Dekani
Articolo 1
Nell’articolo 3, secondo comma, del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola
elementare di Dekani (Bollettino uff. n. 8/97 e 15/99), dopo
la parola “Valdoltra” si aggiunge il testo:
»e l’Ospedale generale di Isola«.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-21/96
Capodistria, 20 ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Program priprave za spremembo in dopolnitev
ZN Ob Slavčku

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev ZN
Ob Slavčku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Kare med Ljubljansko cesto in Kolodvorsko cesto se
ureja na podlagi določil odloka o zazidalnem načrtu »Ob
Slavčku« v Kopru (Uradne objave, št. 8/94).
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine
je območje namenjeno centralnim dejavnostim (poslovne,
trgovske, upravne in druge oskrbno storitvene dejavnosti).
Zazidalni načrt, ki je bil sprejet leta 1994, predvideva
za kare med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto več objektov
s trgovsko-poslovno dejavnostjo v pritličju in prvi etaži ter
izgradnjo stanovanj v zgornji etaži (manjša službena stanovanja in poslovni apartmaji). Kletna etaža je namenjena
parkiranju. Etažnost objektov po ZN je K+P+1 in K+P+2 s
koto pritličja na +2,50 m n.v.
Lokacijski načrt se izdela v vsebinah in obliki, kot jih določata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1)
in Pravilnik o vsebini in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag
(Uradni list RS, št. 86/04, v nadaljevanju pravilnik).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno
območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
so:
– prostorska zasnova: velikost, razporeditev in višinski
gabariti objektov, zunanja ureditev, parcelacija;
– namembnost objektov: iz poslovno trgovske in poslovno stanovanjske namembnosti v trgovsko-poslovno dejavnost.
Kot posledica sprememb zasnove objektov se spremeni
oziroma prilagodi tudi prometna in zunanja ureditev, pri tem
pa se ohrani usmeritev, da se parkiranje za osnovne dejavnosti zagotovi znotraj gradbene parcele in zagotovi se število
parkirnih mest glede na dejavnost v objektu.
Na parcelah št. 1464/4, 1464/1, 1464/3, 1464/2, 1469/1,
1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46, vse k.o. Koper,
želi investitor zgraditi:
– poslovno-trgovski objekt K+P+1,
– v kleti: kletna garažna etaža in tehnični prostori v izmeri 14.270 m2,
– v pritličju poslovno-trgovski prostori cca 18.700 m2 ter
parkirna ploščad 13.000 m2,
– v nadstropju različni programi (kino dvorane, gostinski
lokali, biljard, bowling) cca 12.370 m2 ter terasa 1.870 m2;
z maksimalnim višinskim gabaritom +18,00 m, prikazano v
priloženi idejni zasnovi.
Programska izhodišča
Predlagan program je v skladu z namensko rabo, določeno v prostorskih sestavinah občinskega plana, v postopku
izdelave strokovnih podlag se izdela več variant prostorske
ureditve (v skladu z 22. členom pravilnika o vsebini in obliki
lokacijskih načrtov, Uradni list RS, št. 86/04), ki pa morajo
upoštevati naslednja izhodišča:
– obravnavano območje predstavlja vhod v mesto, zato
mora biti ustrezno oblikovano tako, da ta vhod poudarja,
obenem pa ne zakriva glavnih pogledov na mesto in mestno
jedro (zvonik),
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– potrebna je ob ulična zazidava ob Ljubljanski cesti,
kjer je potrebno podati poseben poudarek oblikovanju te fasade kot mestne fasade (ni primerna tipska hala brez odprtin)
in skladno z identiteto tega prostora,
– večina površin za mirujoči promet mora biti zagotovljen v kleti ali v objektu, zunanje parkirne površine ne smejo
biti ob Ljubljanski cesti, temveč v notranjosti kareja,
– znotraj kareja morajo biti ustrezno oblikovane javne
površine in peš poti, ki bodo zagotavljale prehod in obenem
navezavo tega kareja na pešpoti širšega območja in se
vključevale v sistem javnih površin širšega območja mesta
(avtobusna in železniška postaja, Boniﬁka, nakupovalni centri ob Kolodvorski),
– dostopi v kare so praviloma možni iz Ankaranske in
Kolodvorske ceste oziroma v skladu s smernicami, ki jih bo
podal občinski urad za gospodarske javne službe in promet
(predlagan dostop za dostavo ni primeren!),
– pri višinskih gabaritih bo potrebno upoštevati smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker je
obravnavano območje v vplivnem območju kulturnega spomenika, ne glede na to pa bo potrebno oblikovanje volumnov
objektov prilagoditi obstoječi zazidavi ob Ljubljanski cesti in
ohranjanju pogledov na mesto.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja
območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi,
da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših
rešitev.
Dne 25. 7. 2005 je Mestna občina Koper – Urad za
okolje in prostor skladno z 28. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. In 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) sklical prostorsko
konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske
ureditve.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku podati
smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa
mnenje, so:
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, PE
Koper,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg
bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Koper, Trg Brolo 4, Koper,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana,
– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
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Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom
ZureP-1 in v povezavi s 50. členom ZGO-1 podajo smernice
in mnenje s projektnimi pogoji k prostorskemu aktu v 30 dneh
od prejema vloge.
Pripravljavec LN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave LN je Engrotuš d.o.o.
Celje, ki izbere načrtovalca in ﬁnancira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku (v fazi osnutka
ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko
mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.

mi:

4. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Strokovne podlage se izdelajo z naslednjimi vsebina-

1. Analiza in vrednotenje prostora:
– opis stanja, problemi v prostoru in opredelitev dolgoročnih potreb,
– analiza stanja glede ﬁzičnih lastnosti in pravnega stanja obravnavanega prostora,
– analiza možnosti glede načrtovane prostorske ureditve,
– analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na
posamezne sestavine okolja in prostora,
– valorizacija vplivov in soodvisnosti s kontaktnimi območji.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora in relevantnih predpisov.
3. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve se
izdelajo v vsebini, kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Idejne
zasnove načrtovane prostorske ureditve vključujejo
– vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne
in okoljevarstvene in druge potrebne rešitve in ureditve,
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– idejno zasnovo prometne ureditve, vključno z ureditvijo mirujočega prometa,
– idejno zasnovo energetskih, vodovodnih, komunalnih
in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
– Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije.
4. Obrazložitve in utemeljitve predlaganih idejnih zasnov, iz katerih bo razvidno, da predlagane rešitve zagotavljajo pozitivni vpliv na urbani razvoj, primernost glede na
prometnotehnične in varnostne zahteve ter okoljevarstveno
in družbeno sprejemljivost.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor
RS št. 354-09-24/05-IL z dne 19. 9. 2005 izdelati okoljsko
poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti
pričakovane vplive izvedbe občinskega lokacijskega načrta
(v nadaljevanju: plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno
morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih
omilitvenih ukrepov.
6. Poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih
na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov in revidirano.
7. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik izdelave LN. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo LN, ki se izdelajo skladno s
pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Načrtovalec izdela LN v vsebinah in obsegu, kot jih zahtevajo zakon in podzakonski akti ter ob upoštevanju določil
tega programa priprave.
Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da
je možen vnos v GIS občine.

5. Faze in roki za pripravo za spremembo in dopolnitev ZN Ob Slavčku
FAZA
Prostorska konferenca
Pobuda o nameri na MOP
Sprejem programa priprave (PP)
Objava programa priprave
Izdelava gradiva za pridobitev smernic (situacija
predlagane ureditve, poročilo)
Poziv nosilcem urejanja prostora – pridobitev smernic
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in osnutka akta

nosilec
UOP
UOP
župan
UOP
načrtovalec

rok
julij 2005
60 dni
8 dni po prejemu odločbe
november 05
15 dni po sprejemu PP

UOP
načrtovalec

Prostorska konferenca
Stališča do priporočil prostorske konference
Dopolnitev osnutka v skladu s stališči
Posredovanje osnutka in okoljskega poročila na MOP
– Mnenje MOP, da okoljsko poročilo omogoča presojo
Potrditev MOP, da je okoljsko poročilo ustrezno
Morebitna dopolnitev okoljskega poročila
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi

UOP, načrtovalec
pripravljavec
načrtovalec
UOP

30 dni
v 3 mesecih od sprejema
programa priprave
14 dni pred javno razgrnitvijo
7 dni po prost. konf.
7 dni
21 dni

Javna razgrnitev in obravnava osnutka prostorskega akta,
okoljskega poročila in revizije z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Stališča do pripomb

UOP, načrtovalec

UOP
načrtovalec
župan

načrtovalec, UOP, župan

30 dni
30 dni
7 dni pred pričetkom javne
razgrnitve
30 dni
15 dni po zaključku javne
obravnave
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FAZA
Prva obravnava na občinskem svetu
Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta z
upoštevanjem pripomb
Pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe
prostorskega akta na okolje
Pridobitev sklepa, da so vplivi izvedbe na okolje sprejemljivi
Priprava gradiva in vloge za pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora
Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti strategije
prostorskega razvoja občine
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Objava odloka v uradnem glasilu

6. Obveznosti ﬁnanciranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pobudnik, Engrotuš d.o.o., Celje, zagotovi sredstva za
izdelavo ZN in za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag,
vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami.
Pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva,
ki so potrebna za izvedbo postopka (pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora, objave sklica prostorskih
konferenc in druge potrebne javne in uradne objave), ter
sredstva za recenzijo ZN.
7. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS,
veljati pa začne takoj.
Št. K3505-7/05
Koper, dne 20. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettiﬁca,
58/03-ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il sindaco
del Comune città di Capodistria ha approvato il

PROGRAMMA
DI PREDISPOSIZIONE
Delle modiﬁche ed integrazioni al PP riferito alla
zona presso “Slavček”
1. Stato di cose presenti, ﬁnalità e base giuridica
La disciplina del comprensorio tra la Strada di Ljubljana
e la Strada della stazione è quella prevista dal decreto sul
piano particolareggiato riferito alla zona presso “Slavček” a
Capodistria (Bollettino ufﬁciale n. 8/94).
In virtù degli elementi territoriali contenuti nei documenti di piano del comune, la zona in oggetto è destinata
alle funzioni di servizio di interesse generale (direzionale,
commerciale, amministrativa ed altro artigianato di servizio
e d’approvvigionamento).
Il piano particolareggiato, approvato nel 1994, prevede
per la zona in oggetto, la costruzione di diversi fabbricati a
destinazione d’uso mista, comprendente attività commerciali
– direzionali al pianterreno ed al primo piano e la destinazione residenziale al piano superiore (alloggi di servizio e
appartamenti dalla superﬁcie limitata). Nello scantinato sono
previsti i parcheggi. I limiti di altezza, come previsto dal suc-
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nosilec
občinski svet
načrtovalec

rok
avgust 2006
15 dni po obravnavi na OS

UOP

45 dni + 15 dni

UOP
načrtovalec

30 dni

UOP, nosilci urejanja
prostora
UOP

30 dni

občinski svet
UOP

oktober 2006
30 dni po sprejemu na OS

60 dni po vložitvi popolne vloge

citato PP, sono pari a K + P + 1 ed a K + P + 2 con la quota
del piano terra a 2,5 m s.l.m.
Il proprietario del terreno ossia la società Engrotuš
d.o.o., Celje, desidera una diversa sistemazione territoriale
ove inserire i propri programmi, rispetto a quella prevista dal
piano particolareggiato.
Durante la procedura di predisposizione degli approfondimenti tecnici verrà esaminato il progetto di massima proposto. In seguito agli accertamenti sarà selezionata la variante
più appropriata in funzione della tipologia del territorio, delle
esigenze urbanistiche e degli orientamenti forniti dagli enti
preposti alla sistemazione del territorio.
Il piano particolareggiato va predisposto nei contenuti e
nelle forme stabiliti dalla Legge sulla sistemazione territoriale
(Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/03 – rettiﬁca, 58/03
– ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), applicando in senso conforme il regolamento disciplinante i contenuti e le modalità di
predisposizione dei piani di sito nazionali e comunali, come
pure le tipologie dei rispettivi approfondimenti tecnici (Gazz.
uff. della RS 86/2004, nel seguito: regolamento).
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata
dall’intervento
Sono oggetto delle modiﬁche ed integrazioni al piano
particolareggiato:
– il concetto territoriale: le dimensioni, la disposizione
e i limiti di altezza dei fabbricati, la sistemazione degli spazi
all’aperto, la lottizzazione;
– la destinazione d’uso dei fabbricati: mutamento dalla
destinazione d’uso commerciale, direzionale e residenziale
a quella commerciale – direzionale.
Contestualmente alle modiﬁche di cui sopra saranno
modiﬁcati anche l’assetto della viabilità e la sistemazione
degli spazi all’aperto fermo restando l’orientamento originario
che prevede la realizzazione, all’interno del lotto ediﬁcatorio,
dei parcheggi destinati all’attività di base, nel numero confacente alla medesima.
Sulle particelle catastali n. 1464/4, 1464/1, 1464/3,
1464/2, 1469/1, 1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46,
tutte c.c. di Capodistria, il committente desidera costruire:
– un fabbricato a destinazione d’uso commerciale – direzionale, K+P+1, con
– nello scantinato: parcheggi e impianti tecnici, per una
superﬁcie complessiva di 14.270 m2,
– al piano terra: locali adibiti alle attività direzionali e
commerciali dalla superﬁcie complessiva di 18.700 m2 circa,
oltre ad una piattaforma di parcheggio di 13.000 m2,
– al primo piano: attività diverse (sale cinematograﬁche, esercizi di ristorazione, sala di bigliardo, bowling) per
12.370 m2 circa, un terrazzo di 1.870 m2; limite di altezza
+18,00 m, come riportato nel progetto di massima allegato.
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Concetti programmatici
I contenuti previsti sono conformi alla destinazione
d’uso deﬁnita negli elementi territoriali del piano comunale;
nel corso della procedura di predisposizione degli approfondimenti tecnici saranno elaborate più varianti di sistemazione
territoriale (in ottemperanza dell’articolo 22 del regolamento
disciplinante i contenuti e la forma dei piani di sito, GU della
RS, n. 86/2004), in considerazione, tuttavia, dei seguenti
assunti:
– la zona in oggetto si trova all’ingresso nella città; la
rispettiva sistemazione va concepita in maniera da mettere
in risalto il suddetto carattere d’ingresso senza peraltro compromettere le vedute principali sulla città e sul suo centro
storico,
– occorre prevedere l’ediﬁcazione lungo la Strada di
Ljubljana ponendo particolare accento sulla fronte dell’ediﬁcio prospettante in quanto facciata cittadina (è inadeguato
un capannone tipo senza aperture) che rispetti l’identità
urbanistica del contesto locale,
– la prevalenza delle superﬁci destinate al trafﬁco stazionario deve trovarsi nello scantinato o entro il perimetro
del fabbricato, mentre i parcheggi all’aperto non devono
essere adiacenti alla Strada di Ljubljana bensì all’interno del
comprensorio,
– gli spazi pubblici ed i percorsi pedonali all’interno del
comprensorio devono garantire il passaggio ed il collegamento con le comunicazioni dell’area più ampia inserendosi
nel sistema degli spazi pubblici cittadino (stazione ferroviaria
e degli autobus, Bonﬁka, centri commerciali lungo la Strada
della stazione),
– al comprensorio si accederà dalla Strada di Ancarano
e da quella della stazione ovvero in conformità delle linee
direttrici fornite dall’Ufﬁcio comunale per i servizi pubblici
economici ed il trafﬁco,
– i limiti di altezza dovranno conformarsi agli orientamenti della sovrintendenza alle belle arti, visto che l’area in
oggetto ricade nella zona d’inﬂuenza del monumento culturale. Ma a prescindere da ciò, i volumi dei fabbricati dovranno
adeguarsi all’attuale ediﬁcazione lungo la Strada di Ljubljana
ed alla preservazione delle vedute sulla città.
L’area d’intervento può essere estesa alle zone conﬁnanti qualora all’atto di predisposizione degli approfondimenti
tecnici se ne accerti la necessità per motivi ambientali o
funzionali.
In ottemperanza dell’articolo 28 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002,
8/03 – rettiﬁca, 58/03 – ZZK-1, nel seguito: ZUreP-1), il
Comune città di Capodistria, l’Ufﬁcio per l’ambiente ed il
territorio, ha convocato, il giorno 25. 7. 2005, la conferenza
dei servizi istruttoria allo scopo di acquisire e concertare le
raccomandazioni, gli indirizzi e gli interessi legittimi della
comunità locale, del settore economico e delle associazioni
d’interesse, come pure del pubblico interessato alla predisposizione del PS ovvero all’interevento previsto.
3. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri
partecipanti alla formazione delle modiﬁche ed integrazioni
al PS
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PS previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri
pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana, SO di Capodistria,
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio
13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– L’Ufﬁcio servizi pubblici economici e trafﬁco del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
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– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia,
ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12,
Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la
protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi,
Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della
RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria,
– Il Ministero dei trasporti, Direzione della RS per le
infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– DRSC, Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti
alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento
ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZUreP-1, entro 30
giorni dalla notiﬁca della domanda, i soggetti sopraelencati
deﬁniscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito
all’atto territoriale.
L’ente che si fa carico della predisposizione del piano di
sito è il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del
documento è afﬁdata all’Ufﬁcio per l’ambiente ed il territorio
del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente del piano di sito è la
società Engrotuš d.o.o. Celje, la quale sceglie in progettista
e ﬁnanzia la compilazione del documento, oltre agli approfondimenti tecnici e geodetici.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della ZUreP-1.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione del PP (nella fase della bozza o della proposta
integrata), l’ente procedente può commissionare la veriﬁca
di un esperto della pianiﬁcazione territoriale.
4. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Si procederà alla compilazione dei seguenti approfondimenti tecnici:
1. Analisi e valutazione del territorio:
– Elaborato di stato di fatto, problemi presenti nel territorio e deﬁnizione delle necessità a lungo termine,
– Elaborato di stato di fatto riguardo alle caratteristiche
geomorfologiche, status giuridico dell’area in oggetto,
– Analisi di fattibilità degli interventi proposti,
– Analisi dell’impatto previsto dell’intervento sulle singole componenti ambientali e territoriali,
– Stima dell’impatto e dell’interazione con le aree circostanti.
2. Analisi delle direttrici, fornite dagli enti preposti alla
sistemazione del territorio e di quelle contenute nella vigente
normativa.
3. L’intervento previsto è progettato nelle varianti dal
contenuto stabilito per i progetti di massima dalla normativa
disciplinante la documentazione progettuale. I progetti di
massima di cui sopra comprendono:
– tutte le progettazioni funzionali, urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche, ambientali ed altre,
– il progetto di massima della viabilità, compresa la
sistemazione del trafﬁco stazionario,
– il progetto di massima riferito agli impianti energetici,
alle condotte idriche, a quelle fognarie e ad altri allacciamenti
alle infrastrutture a rete,
– le soluzioni di cui sopra comprendono anche la rappresentazione dell’area che dovrà subire l’impatto delle strut-
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ture progettate, elaborata in conformità della normativa disciplinante i contenuti della documentazione progettuale,
– diverse varianti della prevista sistemazione territoriale
(in armonia con l’articolo 22 del regolamento disciplinante i contenuti e le forme dei piani di sito, GU della RS, n.
86/2004)
4. Motivazioni dei progetti di massima proposti, dalle
quali si possa evincere l’impatto positivo dei medesimi sullo
sviluppo urbano, l’adeguatezza delle soluzioni previste per
l’assetto viario, gli adempimenti in ordine alla sicurezza e
l’ammissibilità sociale ed ambientale.
5. Relazione ambientale, prevista dal decreto del Ministero per l’ambiente ed il territorio n. 354-09-24/2005-IL
del 19. 9. 2005. Nella suddetta relazione occorre rilevare
l’impatto atteso del piano di sito comunale (nel seguito: piano, applicando la terminologia della normativa settoriale) e
valutarne l’accettabilità unitamente alle possibili varianti ed,
in caso di rilevato impatto negativo, formulare la proposta e
l’analisi dei rispettivi provvedimenti mitigatori.
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6. Valutazione dell’impatto ambientale compilata secondo la metodologia prevista che tiene conto degli standard
europei e dell’obbligo di revisione.
7. Eventuali ulteriori approfondimenti tecnici richiesti
dagli enti preposti alla sistemazione del territorio; all’occorrenza, anche approfondimenti tecnici attinenti alle misure da
adottare durante i lavori.
Approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere
commissionati se nel corso del procedimento se ne rilevi
la necessità oppure se sono richiesti dagli enti preposti alla
sistemazione del territorio. Della rispettiva realizzazione si
occupa l’ente procedente ovvero il committente.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianiﬁcatore
designato dal promotore del PP i quale provvede anche alle
basi geodetiche elaborate in conformità del relativo regolamento (Gazzetta uff. della RS, n. 40/04).
Le modiﬁche ed integrazioni al PP sono realizzate anche in forma digitale onde consentirne l’inserimento nel GIS
comunale.

5. Fasi e tempi di predisposizione delle modiﬁche ed integrazioni al PP
FASE
Conferenza dei servizi istruttoria
Promozione dell’iniziativa
Approvazione del programma di predisposizione

Amministrazione
procedente
UAT
Ministero dell’ambiente e del territorio
Sindaco

Pubblicazione del programma di predisposizione
Preparazione degli strumenti occorrenti per l’acquisizione delle
direttrici (stato di fatto dell’intervento previsto, raccomandazioni)
Invito agli enti preposti alla sistemazione del territorio – acquisizione delle direttrici
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti tecnici e della proposta

UAT
Progettista

Termine previsto
Luglio 2005
60 giorni
8 giorni dal ricevimento della
delibera del MAT
Settembre 2005
15 giorni dall’approvazione del
PP

UAT

30 giorni

Progettista

Entro 30 mesi dall’approvazione
del PP

Conferenza dei servizi

UAT, progettista

Prese di posizioni nei confronti delle raccomandazioni scaturite
dalla CI
Trasmissione al MAT della bozza del PS e della relazione
ambientale – parere del MAT sulla predisposizione della VIA in
base alla relazione ambientale
Conferma del MAT circa l’adeguatezza della relazione ambientale
Eventuale integrazione della relazione ambientale
Integrazione della proposta, in armonia con le raccomandazioni
scaturite dalla CI
Deliberazione sull’esposizione al pubblico e sul dibattito pubblico
Pubblica esposizione e dibattito pubblico, esame di tutte le
osservazioni scritte
Prese di posizione nei confronti delle osservazioni

Ente procedente
UAT

14 giorni precedenti l’esposizione
al pubblico
7 giorni successivi alla Conferenza istruttoria
21 giorni

UAT

30 giorni

Pianificatore
Progettista

30 giorni
7 giorni

Sindaco
UAT, progettista

7 giorni precedenti l’esposizione
al pubblico
30 giorni

Progettista, UAT,
sindaco
Consiglio comunale

15 giorni dalla conclusione dell’esposiz. pubblica
Novembre 2005

Progettista

15 giorni successivi alla discussione in CC

Presentazione dell’atto al Consiglio comunale in prima lettura
Compilazione della proposta integrata del documento con il
recepimento delle osservazioni
Preparazione degli strumenti e domande per l’acquisizione dei
pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio
Acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio

Progettista
UAT, enti preposti
alla sistemazione del
territorio

30 giorni
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FASE
Seconda lettura in sede del Consiglio comunale, con conseguente approvazione del relativo decreto
Pubblicazione del decreto nel periodico ufficiale

6. Obblighi di ﬁnanziamento
La società Engrotuš d.o.o., Celje in quanto promotore,
provvede al ﬁnanziamento del piano particolareggiato e dei
necessari approfondimenti tecnici, comprese le rispettive
basi geodetiche.
L’amministrazione procedente ossia il Comune città
di Capodistria, reperisce i fondi occorrenti allo svolgimento
della procedura (acquisizione delle linee guida e dei pareri
da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio,
convocazione delle conferenze dei servizi ed altri avvisi al
pubblico ed ufﬁciali), oltre ai fondi necessari per un’eventuale
recensione del PP.
7. Pubblicazione del programma di predisposizione
Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufﬁciale della RS ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
N.: K3505-7/2005
Capodistria, 20. ottobre 2005
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRANJ
4278.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o soﬁnanciranju športnih
programov v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 70/00, 100/00), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00
in 31/00) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine
Kranj na svoji 29. seji, dne 26. 10. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o soﬁnanciranju športnih programov
v Mestni občini Kranj
1. člen
V Pravilniku o soﬁnanciranju športnih programov v
Mestni občini Kranj se spremeni prvi odstavek 7. člena, tako
da se glasi:
»Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Mestne občine Kranj.«.
2. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, in sicer se med naloge
komisije doda alinea:
»– določitev prireditev, ki se bodo soﬁnancirale.«

Št.
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Termine previsto
Gennaio 2006
30 giorni dall’approvazione in
sede del CC

3. člen
Spremeni se 13. člen, tako da se glasi:
»Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih ﬁnančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri
županu Mestne občine Kranj vložiti pritožbo. Zoper županovo
odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«
4. člen
Spremeni se 16. člen pravilnika, in sicer se na koncu
drugega odstavka doda besedilo:
»Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda
poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa
realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.«
5. člen
Spremeni se druga alinea 18. člena, tako da se glasi:
»– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna območja Mestne občine Kranj oziroma športne
panoge.«.
V drugem odstavku 18. člena se doda alinea:
»– imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v letu in biti registrirani najmanj eno leto od prijave na
razpis.«.
6. člen
Spremeni se 28. člen, tako da se glasi:
»Sistem točkovanja za vrednotenje športnih prireditev
izhaja iz razdelitve športnih prireditev v dve skupini.«
Črtajo se točke od 1 do 3.
7. člen
Spremeni se priloga 1, in sicer:
– v šesti alinei točke 1 se za besedilom »meritve in
spremljanje treniranosti« doda besedilo »zdravniške preglede«, poleg tega se na koncu alinee doda nov stavek, ki se
glasi: »Za priznanje programa mora športnik oziroma ekipa
nastopati na državnem prvenstvu oziroma v državni ligi!«,
– v prvi odstavek točke 2 se za besedilom »z največ
20« doda besedilo »in z najmanj 10«. Doda se še stavek:
»Društvu se lahko soﬁnancira več skupin, če so udeleženci
različni, in le ena, če so udeleženci isti, različne pa športne
panoge.«,
– v točki 6 se doda besedilo: »Športno društvo in trener,
vaditelj morata imeti podpisano pogodbo o sodelovanju vsaj
še za eno leto po zaključku izobraževanja, usposabljanja
oziroma izpopolnjevanja. Športno društvo mora ob prijavi
posredovati dokazilo o uspešno opravljenem izobraževanju,
usposabljanju oziroma izpopolnjevanju trenerja, za študenta
pa dokazilo o rednem opravljanju študijske obveznosti. Soﬁnancira se največ 40% dejanskih stroškov.«,
– v točki 6 se za dodano besedilo doda še tabela z
merili:
Nivo izobraževanja
Fakulteta za šport
več kot pet dnevno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

Število točk na
kandidata
80
60
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Število točk na
kandidata

tri- do petdnevno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
dvodnevno izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje

40
20,

– v točki 9 se za besedilom »razen šolskih športnih tekmovanj« doda besedilo »in tekem državnega prvenstva«,
– v točki 11 se za besedilom »kot osnovne športne
organizacije se« doda beseda »lahko.«
8. člen
Spremeni se priloga 2, in sicer:
– v alinei »merila za razvrstitev programov športnih
društev v skupine glede na vsebino (NPŠ, 7):« se na koncu
4. skupine doda stavek: »V to skupino sodita go in šah.«,
– v točki »Vrednotenje uspešnosti posameznih društev«
se za zadnji odstavek doda: »Društvu oziroma članu društva
se v posamezni starostni kategoriji vrednoti le ena najboljša
uvrstitev v državnem prvenstvu.«,
– v točki »Višina soﬁnanciranja posameznih športnih
programov« se v četrtem odstavku črta številka 2. V tabeli
»Odprte vadbene površine« se v vrstici KF=3,5 doda »letno
kopališče«.
9. člen
Spremeni se priloga 3, in sicer se v prvi tabeli črtajo
vrstice s točkami za občinski, medobčinski in regijski nivo.
10. člen
V Merilih, ki so priloga pravilnika, se:
– v preglednicah 1 in 2 pri programih 3 in 6 korekcijski
faktor pri strokovnem kadru spremeni v 2,
– v preglednicah 1 in 3 določi število točk za ekipne
uvrstitve do tretjega mesta pri tekmovanju v državnem prvenstvu,
– v preglednici 4 doda nov stolpec, kjer se za programe
6 določijo točke za zdravniške preglede,
– v preglednici 9 dodajo nov stolpec in nove točke,
glede na število društev v panožni zvezi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-0311/2005-47/06
Kranj, dne 26. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org., l.r.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Litija za leto 2004, ki zajema predvidene in dosežene
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno
in doseženo izvršitev računa ﬁnančnih terjatev in naložb,
predvideno in doseženo izvršitev računa ﬁnanciranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan
31. decembra 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2004
izkazuje:
A) bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki
II. odhodki
III. proračunski presežek
B) račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
C) račun ﬁnanciranja
VII. zadolževanje
VIII. odplačila dolga
IX. povečanje sredstev na računih
X. neto ﬁnanciranje
D) bilanca sredstev rezerv
I. prihodki
II. odhodki
III. presežek
E) premoženjska bilanca
– sredstva:
– obveznosti in lastni viri:

1.905.763.064
1.672.360.089
233.402.974
14.995.362
0
14.995.362
0
20.437.229
227.961.107
-233.402.974
27.387.503
15.700.172
11.687.331
6.552.054 tisoč
SIT
6.552.054 tisoč
SIT

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev
in naložb, račun ﬁnanciranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 401-5/2005
Litija, dne 11. oktobra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

LITIJA
4279.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 2004

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16.
člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na 28. seji dne 11. 10. 2005 sprejel

LJUBLJANA
4280.

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih
pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št.
82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

je začasni direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o. sprejel

CENIK
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne
tarifne skupine plina:

ŠIROKA
POTROŠNJA

OSTALA
POTROŠNJA

Mala poraba

Cena za plin

Gospodinjska tarifa:

cena za plin
osnovna cena

Centralno ogrevanje:

cena za plin
cena za prikl. moč

80,21 SIT/m3
755,41 SIT/kW, leto

Mala poraba:

cena za plin

142,19 SIT/m3

Osnovna tarifa:

cena za plin
osnovna cena

Ogrevanje poslov. prostorov:

cena za plin

Pogodbeni odjem

142,19 SIT/m3
80,21 SIT/m3
9.181,67 SIT/leto

91,25 SIT/m3
23.417,45 SIT/leto
91,25 SIT/m3

cena za prikl.moč

460,36 SIT/kW, leto

cena za plin
cena za prikl. moč

72,57 SIT/m3
835,62 SIT/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3,
trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 87/05.
3. člen
Ta cenik začne veljati 5. novembra 2005.
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Začasni direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

MAJŠPERK
4281.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
23/99, 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni
seji dne 25. 10. 2005 sprejel

10151

Stran

10152 /
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ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2005
1.
V Odloku o proračunu Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 141/04) se 3. člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70
700
703

704

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
7030
7031
7032
7033

Davki na premoženje
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet neprem. in na ﬁnan. premož.

Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporaba blaga in storitev

71
710

1

7100
7101
7102
7103

Pred. reb. 2005
4
1.164.094
278.969
204.540
155.291
155.291
20.056
11.581
0
105
8.370
29.193
439
28.754

NEDAVČNI PRIHODKI

74.429

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Udeležba na dobičku in dividende
Prihodki od udeležbi na dobičku
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

33.700
500
0
9.000
24.200

711

Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine

948
948

712

Denarne kazni
7120 Denarne kazni

581
581

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki

72
720

721
722

73

7200
7201
7202
7203

5.200
5.200
34.000
34.000

KAPITALSKI PRIHODKI

19.000

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnov. sredstev

16.000
16.000
0
0
0

Prihodki od prodaje zalog
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. premoženja
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE

0
0
3.000
0
3.000
0
6.000

730

Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije od domačih pravnih oseb
7301 Prejete donacije od domačih ﬁzičnih oseb

6.000
2.000
4.000

731

Prejete donacije iz tujine
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije

0
0
0

Uradni list Republike Slovenije
74
740

741

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov
Prejeta sredstev iz javnih agencij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
7413 Prejeta sredstva iz EU
7400
7401
7402
7403
7404

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

401

402

403

409

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim

4010
4011
4012
4013
4015

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo
Premije za kolektivno dodatno zavarovanje delavcev

4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki

4031
4032
2033
4034

Plačila domačih obresti
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov – drugim ﬁnančnim institucijam
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

4090
4091
4093
4098

Rezerve
Splošna proračunska rezervacija
Preračunska rezerva
Sredstva proračunskih skladov
Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih

41
410

411
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TRANSFERNI PRIHODKI

II.

400

Št.

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom
4110
4111
4112
4113
4117
4119

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

Stran

10153

860.125
800.292
586.455
85.000
0
0
128.837
59.833
59.833
1.343.600
136.300
29.170
24.750
940
2.600
510
370
0
0
4.130
2.050
1.550
20
30
480
99.500
13.700
200
9.600
1.100
1.000
48.800
0
0
1.100
24.000
0
0
0
0
0
3.500
2.500
1.000
0
0
174.700
600
0
600
101.300
0
1.600
0
0
0
99.700

412

Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

15.400
15.400

413

Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim lokalnim skupnostim ali ožjim delom lok. skup.
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

57.400
0
13.200

Stran

10154 /
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4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
414

4140
4141
4142
4143

42
420

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

43
430

431

4320
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308

Tekoči transferi v tujino
Tekoči transferi mednarodnim institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
Tekoči transferi neproﬁtnim organizacijam v tujini
Drugi tekoči transferi v tujino

1.200
43.000
0
0
0
0
0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.015.200

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, proj. dok., nadzor in investicij. inžiniring

1.015.200
0
0
92.500
1.000
903.100
3.100
1.000
0
14.500

INVESTICIJSKI TRANSFERI

17.400

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi v državni proračun
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam
Kapitalski transferi ﬁnančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
Investicijski transferi posameznikom
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam
Investicijski transferi v tujino

13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0

Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

4.400
4.400

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

6.300

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

6.300

Prejeta vračila danih posojil
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov
Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil – od ﬁnančnih instutucij
Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil – od drugih LS ali ožjih delov lokalnih skupnosti
Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu

6.300

750

7500
7501
7502
7503
7504
7505
7507

-179.506

6.300

751

Prodaja kapitalskih deležev
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v ﬁnančnih institucijah
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila
Dana posojila posameznikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila ﬁnančnim instItucijam
Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom
Dana posojila drugim lokalnim skupnostim ali ožjim delom lokalne skupnosti

0

440

4400
4401
4402
4403
4404
4405
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4410
4411
4412
4413
4414
4415
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Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Povečanje kaptalskih deležev v javnih podjetjih
Povečanje kaptialskih dležev v ﬁnančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Skupna vlaganja (joint ventures)
Povečanje kapitalskih deležev v tujino
Povečanje drugih ﬁnančnih naložb

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50
5001
5002
5003
5004

VIII.
55
550

5501
5502
5503
5504

10155
0

VI.

500

Stran

6.300

ZADOLŽEVANJE (500)

11.225

ZADOLŽEVANJE

11.225

Domače zadolževanje
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih instiutucijah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

11.225
11.225

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

ODPLAČILA DOLGA

0

Odplačila domačega dolga
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

0

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

179.506

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. pret. leta

30.851«.

2.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 036-21/05-2
Majšperk, dne 25. oktobra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

4282.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne 25. 10.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

-161.981
11.225

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1427/3 – pot v izmeri 214 m2, ki je v zemljiški knjigi
vpisana v ZKV št. 671 k.o. Skrblje.
II.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa,
preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št.
671 k.o. Skrblje in se vpiše v isti k.o. v ZKV 317, kjer je že
vknjižena lastninska pravica na ime pravne osebe Občine
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, matična številka:
5883644.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 035-22/04-1/05
Majšperk, dne 25. oktobra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Stran

10156 /
4283.

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 26. redni seji dne 25. 10.
2005 sprejel

71

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

72

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 1412/6 – pot v izmeri 421 m2 in parcelo št. 1412/7
– pot v izmeri 311 m2, ki sta v zemljiški knjigi vpisani v ZKV
št. 671 k.o. Skrblje.

73
74

II.
Nepremičnini, ki sta navedeni v I. točki tega sklepa,
prenehata imeti značaj javnega dobra in se odpišeta iz ZKV
št. 671 k.o. Skrblje in se vpišeta v isti k.o. v ZKV 317, kjer je
že vknjižena lastninska pravica na ime pravne osebe Občine
Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, matična številka:
5883644.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II.
40

41

Št. 035-1/05-2-1
Majšperk, dne 25. oktobra 2005
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

42
43
III.

MARKOVCI
4284.

B)

Odlok o rebalansu II proračuna Občine
Markovci za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS,
št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Markovci
na 22. redni seji dne 20. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o rebalansu II proračuna Občine Markovci
za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Markovci (Uradni list RS,
št. 142/04 in 42/05) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
Skupina/podskupina kontov

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIKODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

Proračunsko
leto 2005

704 Domači davki na blago in storitve
25.240
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
278.466
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premož.
272.811
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Denarne kazni
149
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
828
714 Drugi nedavčni prihodki
2.678
KAPITALSKI PRIHODKI
34.301
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.301
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premož.
31.000
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
29.153
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
29.153
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.147.688
TEKOČI ODHODKI
191.120
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
32.968
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
6.395
402 Izdatki za blago in storitve
140.874
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
10.883
TEKOČI TRANSFERI
237.206
410 Subvencije
4.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
74.630
412Transferi neproﬁtnim organizacijam
in društvom
95.152
413 Drugi tekoči domači transferi
62.924
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
681.380
420 Nakup in gradnja OS
681.380
INVESTICIJSKI TRANSFERI
37.982
430 Investicijski transferi
37.982
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
503.894
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov

IV.
V.
44
VI.
C)

Proračunsko
leto 2005

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

46.012

-46.012

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA

Proračunsko
leto 2005

0,00
0,00«.

597.782

2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku znesek 7.622.175,00
SIT črta in nadomesti z zneskom 2.912.137,00 SIT.

255.862
163.459
67.163

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 403-02/01-2
Markovci, dne 20. oktobra 2005
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

4285.

Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Markovci

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člen Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 odl. US: U-I-144/94-18, 57/94,
14/95, 20/95 odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 odl. US:
U-I-304/94-9, 9/96 odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 odl. US: U-I274-95, 44/96 odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 sklep US: U-I-4/99, 36/99
odl. US: U-I-313/96, 59/99 odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00
sklep US: U-I-305-98-14, 100/00 sklep US: U-I-186/00-10,
28/01 odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 sklep US: U-I33/02-7, 51/02, 108/03 odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 odl.
US: U-I-111/04-21), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 7/03, 45/04, 86/04, 7/05 sklep US: U-I-19/05-5), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS,
št. 21/01), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04), Pravilnika o odlaganju
odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 41/04, 43/04), Pravilnika
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS,
št. 104/00, 12/02, 41/04), Pravilnika o ravnanju z organskimi
kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04, 41/04), Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni
list RS, št. 42/04) Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 128/04), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list
RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) in 5. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradni list
RS, št. 61/01) je Občinski svet Občine Markovci na 22. seji
dne 20. oktobra 2005 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Markovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odstranjevanja komunalnih
odpadkov ali odlaganja ostankov predelave (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Občine Markovci.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

Št.
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1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire ﬁnanciranja javne službe in način njenega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina Občine Markovci,
7. cene storitev javne službe,
8. nadzor nad izvajanjem javne službe,
9. kazenske določbe.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Odpadek je določena snov ali predmet, ko ga njegov
povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči.
2. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali
njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje,
trgovine, storitve ali druge dejavnosti.
3. Kuhinjski odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in v kuhinjah pri razdeljevanju hrane v industriji, obrti
in storitveni dejavnosti.
4. Biološko razgradljiv odpadek so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov in parkov ali drugi odpadki,
papir, karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim
ali aerobnim procesom razgrajevanja.
5. Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) so odpadki rastlinskega izvora, kot so odpadne
veje, trava in listje in podobno, razen odpadkov od čiščenja
površin, žaganje in lesni odpadki, če les ni obdelan s premazi
ali lepili, ki vsebujejo težke kovine ali organske spojine.
6. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom
teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za
ravnanje z odpadki.
7. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali
dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj
odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov
ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali
sestavo teh odpadkov.
8. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba,
ki ima odpadke v posesti.
9. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem
obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-ﬁzikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
10. Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje
odpadke, ne glede na to, ali je njihov povzročitelj ali pa odstranjuje odpadke za druge imetnike.
11. Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov, ter razvrščanje
ali mešanje teh odpadkov z namenom prevoza zaradi njihove
predelave ali odstranjevanja.
12. Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov.
13. Prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov.
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14. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine
"Ločeno zbrane frakcije" in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine "Embalaža",
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek
s klasiﬁkacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
15. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
16. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje
z odpadki, in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
17. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine "Drugi
komunalni odpadki" s klasiﬁkacijskega seznama odpadkov,
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
18. Ostali komunalni odpadki so komunalni odpadki,
iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz
predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki
jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni
možno razvrstiti v skupino "Ločeno zbrane frakcije" ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino "Embalaža,
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek“
v klasiﬁkacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju
z odpadki.
19. Ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odlaganje odpadkov.
20. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala,
namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine
ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na
poti od proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
21. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je
odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot
odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni,
storitveni ali drugi dejavnosti.
22. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
23. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajajo.
24. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s
postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih
frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se za
določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in
ločeno zbiranje teh frakcij.
25. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen
in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh
vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov
iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije
in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
26. Zbirno-prevzemno mesto kosovnih odpadkov je
vnaprej določeno mesto za zbiranje in prevzem kosovnih
odpadkov, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke
prepuščajo.
27. Zbirno mesto ostalih odpadkov je mesto, kjer so
nameščene posode, v katere imetniki komunalnih odpadkov
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neovirano odlagajo ostale odpadke. Zbirno mesto ostalih
odpadkov praviloma ni na javni površini.
28. Prevzemno mesto ostalih odpadkov je mesto, kjer
imetniki odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku
izvajalcu javne službe ostale odpadke v za to namenjenih
posodah. Prevzemno mesto ostalih odpadkov, ki je praviloma
na javni površini, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz
prejšnjega stavka prevzemno mesto ostalih odpadkov ni bilo
določeno, se določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja ostalih odpadkov z vpisom v register prevzemnih
mest.
29. Odlagališče odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odlagališče) je objekt ali več objektov za odlaganje odpadkov v
tla ali na njih ali pod zemljo. Odlagališče je tudi:
– objekt ali del objekta, kjer proizvajalec odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in
– stalen objekt ali del objekta, kjer se odpadki skladiščijo več kot eno leto.
Odlagališče ni:
– naprava, objekt ali del objekta, kjer se odpadki raztovarjajo z namenom omogočanja njihove priprave za nadaljnji
prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje, ali
– skladišče odpadkov, kjer se odpadki začasno skladiščijo največ tri leta pred predelavo ali obdelavo ali največ eno
leto pred njihovim odstranjevanjem.
30. Upravljavec odlagališča je pravna ali ﬁzična oseba,
ki skladno s predpisi upravlja odlagališče v času njegovega
obratovanja ali po njegovem zaprtju.
31. Divje odlagališče komunalnih odpadkov je vsak
prostor, na katerem so nepravilno in nezakonito odloženi
komunalni odpadki.
32. Infrastruktura javne službe je sistem zbiralnic, zbirnih centrov, komunalnih kompostarn, sortirnic in odlagališče
nenevarnih odpadkov.
33. Cena storitev javne službe je cena, na podlagi katere izvajalec javne službe obračuna opravljene storitve uporabniku storitev javnih služb,
34. Enota količine storitev javne službe je masna enota 1 kg oziroma volumska enota 1 m3 prevzetih komunalnih
odpadkov za storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
5. člen
(subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Markovci,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci,
4. imetnik odpadkov na območju Občine Markovci.
(2) Za imetnika odpadkov na javnih površinah, vključno
z javnimi potmi in lokalnimi cestami, se šteje Občina Markovci oziroma upravljavec javnih površin, ki ga določi Občina
Markovci.
6. člen
(vrste komunalnih odpadkov)
Vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet javne službe, so:
1. gospodinjski odpadki in njim po naravi in sestavi
podobni odpadki v industriji, obrti ter storitveni dejavnosti (v
nadaljevanju: gospodinjski odpadki),
2. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe,
3. nevarni odpadki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne služ-
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be ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: nevarni
odpadki),
4. kosovni odpadki,
5. odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi
gospodinjskim odpadkom podobe odpadek v industriji ali
obrti, storitveni ali drugi dejavnosti,
6. biološko razgradljivi odpadki so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki z vrtov in parkov ali drugi odpadki,
papir, karton, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim
ali aerobnim procesom razgrajevanja,
7. organski kuhinjski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in v kuhinjah ter pri razdeljevanju hrane v industriji, obrti
in storitveni dejavnosti (v nadaljevanju: kuhinjski odpadki),
8. ostali komunalnimi odpadki, iz katerih so izločene
ločeno zbrane frakcije, ali ostanki komunalnih odpadkov iz
predelave ločeno zbranih frakcij ali kosovnih odpadkov, ki
jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni
možno razvrstiti v skupino "ločene zbrane frakcije" ali druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino "embalaža,
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek," iz klasiﬁkacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki ali v skupino "kuhinjski odpadki"
iz klasiﬁkacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom
o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: ostali odpadki),
9. ostanki komunalnih odpadkov so ostanki predhodno
obdelanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odlaganje odpadkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika izvajanja javne službe)
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) Koncesijo podeljuje pristojni organ Občine Markovci.
(3) Koncesija za opravljanje javne službe po tem odloku
se podeli enemu koncesionarju (v nadaljevanju: izvajalec
javne službe). Izbira koncesionarja se opravi na podlagi
javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi pristojni organ
Občine Markovci.
(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Markovci.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

ve:

8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storit-

1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje
tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih
odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem
obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih
frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
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– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna
odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje
ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
9. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celotnem območju Občine Markovci uvedeno ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje
komunalnih odpadkov.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja:
1. v zbirnem centru Gajke,
2. v zbiralnicah ločenih frakcij,
3. s premičnimi zbiralnicami nevarnih frakcij,
4. na zbirnih in prevzemnih mestih,
5. na zbirno-prevzemnih mestih ob prireditvah in aktivnostih na javnih površinah.
10. člen
(ločeno zbiranje frakcij)
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru
Gajke, v zbiralnicah ločenih frakcij in v premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij.
11. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru se v okviru veljavnega obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah
za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh vrst in oblik, vključno z odpadno embalažo
iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasiﬁkacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, in
– kosovni odpadki.
(2) Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v
zbirnem centru v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja
tudi ločeno zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnicah
nevarnih frakcij za nevarne frakcije, določene s predpisom,
ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
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javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Poleg frakcij iz prvega člena se v zbirnem centru zagotavlja tudi zbiranje kuhinjskih odpadkov v skladu s pogoji,
ki jih določa predpis, ki ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, ter ostalih biološko razgradljivih odpadkov.
(4) Obseg, vsebina ravnanja ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena
se določijo z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami.
(5) Obseg, vsebina ravnanja ter način zbiranja odpadkov iz tretjega odstavka tega člena se določijo z letnim programom oskrbe kuhinjskih odpadkov.
(6) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prvega odstavka tega člena določi izvajalec javne
službe s tehničnim pravilnikom.
12. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) V zbiralnicah ločenih frakcij se v zabojnikih in posodah stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločeno zbiranje:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike in sestavljenih
materialov in
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
(2) Zbiralnice so prostorsko razporejene v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
ločen prevoz frakcij iz prvega in drugega odstavka tega člena
v zbirni center.
(4) Obseg, vsebina ravnanja ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena
se določijo z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami.
(5) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov in posod iz prvega in drugega odstavka tega člena določi
izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
13. člen
(premične zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij iz drugega odstavka 11. člena tega
odloka najmanj enkrat letno na najmanj 8 mestih, ki so razporejene po celotnem območju Občine Markovci.
(2) Obseg, vsebina ravnanja, način in obdobje zbiranja
ter razporeditev premičnih zbiralnic nevarnih frakcij določi
izvajalec javne službe z letnim programom ravnanja z ločeno
zbranimi frakcijami. Izvajalec mora pri razporeditvi premičnih
zbiralnic upoštevati gostoto poselitve in enakomernost razporeditve po celotnem območju Občine Markovci.
14. člen
(zbirna in prevzemna mesta ostalih komunalnih odpadkov)
(1) Na zbirnih in prevzemnih mestih ostankov komunalnih odpadkov se redno, nemoteno in po vnaprej določenem
urniku zagotavlja prevzem ostalih komunalnih odpadkov.
(2) Na zbirnih in prevzemnih mestih ostalih komunalnih
odpadkov se redno, nemoteno in po vnaprej določenem urniku zagotavlja tudi prevzem kuhinjskih odpadkov in ostalih
biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih biološko
razgradljivih odpadkov, iz drugega odstavka tega člena, v
prevzem izvajalcu javne službe na zbirnih in prevzemnih
mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v
hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne.
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(4) Povzročitelji odpadkov morajo prepuščati odpadke iz
prvega in drugega odstavka tega člena v za to namenjenih
zabojnikih oziroma posodah, ki jih na zbirnih in prevzemnih
mestih namešča izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena
lahko povzročitelji komunalnih odpadkov občasno prepuščajo preostale odpadke v tipiziranih vrečkah, če v posodah ni
prostora za vse odpadke. Prepuščanje odpadkov v tipiziranih
vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec javne službe tako
prepuščanje odobri na predlog povzročitelja komunalnih odpadkov zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti zbirnih
ali prevzemnih mest od stavbe, v kateri komunalni odpadki
nastanejo.
(6) Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov in posod iz prvega in drugega odstavka tega člena in
tipiziranih vrečk iz petega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe s tehničnim pravilnikom.
15. člen
(zbirno-prevzemno mesto ob prireditvah in aktivnostih
na javnih površinah)
(1) Za čas trajanja javne kulturne, športne ali druge
prireditve ali aktivnosti na prostem, na kateri se pričakuje
več kot 1000 udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno namestitev posebnih zabojnikov vsaj za
ločeno zbiranje frakcij papirja in drobne lepenke, vključno
z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke, drobno
odpadno embalažo iz stekla, drobno odpadno embalažo iz
kovin, tako da jih organizator prireditve izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov in posode za zbiranje
ostalih komunalnih odpadkov. V primeru, da se na prireditvi
ponujajo tudi gostinske storitve, je treba na kraju prireditve
zagotoviti tudi ustrezno namestitev zabojnikov za zbiranje
kuhinjskih odpadkov.
(2) Vrsto in obseg storitve iz prvega odstavka tega člena dogovorita izvajalec in uporabnik s pogodbo. Uporabniki
(organizatorji) so dolžni prireditev priglasiti izvajalcu javne
službe najmanj 8 dni pred datumom izvedbe prireditve.
16. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
Kadar komunalni odpadki niso oskrbljeni v skladu z določili tega odloka in ko povzročitelj komunalnih odpadkov ni
znan ter so komunalno odpadki začasno ali trajno odloženi
na zasebnih ali javnih površinah, jih mora na podlagi odločbe
pristojnega inšpekcijskega organa prevzeti izvajalec javne
službe v kolikor ni znan povzročitelj komunalnih odpadkov.
2. Obdelava ostalih komunalnih odpadkov
17. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljena obdelava ostalih komunalnih odpadkov z izločanjem
biološko razgradljivih odpadkov, ki se kompostira. Ostanek
odpadkov pa se obdela s stiskanjem in baliranjem zaradi
zmanjšanja volumna odpadkov, ki se odlagajo.
(2) Obdelavo ostalih komunalnih odpadkov v skladu z
določilom prvega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec
javne službe.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov
18. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljeno odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov.
(2) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov zagotavlja izvajalec javne službe v
skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.
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4. Saniranje divjih odlagališč komunalnih
odpadkov
19. člen
(1) Za zagotavljanje kakovostne javne službe je zagotovljeno saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov na
območju Občine Markovci.
(2) Saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov iz
prvega odstavka tega člena zagotavlja izvajalec javne službe
v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, in na podlagi odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.
(3) Če se na območju Občine Markovci odkrije divje
odlagališče odpadkov, ki niso komunalni odpadki, pristojna
organ občinske uprave oziroma izvajalec javne službe o tem
obvesti državni organ, pristojen za tisto vrsto odpadkov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
1. Splošni pogoji
20. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri izvajanju storitev
zagotoviti:
1. opremljanje novih uporabnikov storitve zbiranja
ostankov komunalnih odpadkov s posodami in zabojniki,
2. opremljanje zbiralnic ločenih frakcij s posodami in
zabojniki,
3. redno praznjenje, vzdrževanje in čiščenje posod oziroma zabojnikov, namenjenih za:
– prepuščanje ločenih frakcij,
– prepuščanje nevarnih ločenih frakcij,
– kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljivih odpadkov,
– kuhinjskih odpadkov,
– ostalih komunalnih odpadkov.
4. zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod oziroma zabojnikov z novimi,
5. zamenjavo posod oziroma zabojnikov s posodami
oziroma zabojniki drugih velikosti,
6. nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
7. nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz:
– ločenih frakcij,
– nevarnih frakcij,
– kosovnih odpadkov,
– biološko razgradljivih odpadkov in
– kuhinjskih odpadkov,
– ostalih komunalnih odpadkov,
– baliranih ostankov komunalnih odpadkov.
8. nabavo in vzdrževanje opreme in vozil za pranje posod in zabojnikov,
9. vzdrževanje opreme in prostorov sortirnice,
10. vzdrževanje opreme in prostorov, namenjenih za
stiskanje in baliranje ostankov komunalnih odpadkov,
11. dodatno sortiranje, obdelavo in začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij pred oddajo v predelavo,
12. redno oddajanje ločeno zbranih frakcij v predelavo,
13. redno oddajanje odpadne embalaže v skladu s
predpisi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
14. čistost prostorov zbirnih in prevzemnih mest in zbirnih centrov,
15. izločanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov iz zbranih ostalih komunalnih odpadkov v sortirnici,
16. redno oddajanje ostalih komunalnih odpadkov v
obdelavo pred odlaganjem,
17. druga dela, potrebna za kvalitetno izvajanje dejavnosti javne službe.
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(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so posode in zabojniki, namenjeni za prepuščanje posameznih vrst
komunalnih odpadkov, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na posodi oziroma zabojniku morajo biti razvidni
vrsta komunalnega odpadka, ki se lahko odloži v posodo in
zabojnik, ter pogoji za prepuščanje, če obstajajo.
(3) Način izvajanja storitev iz tega člena določi izvajalec
javne službe s tehničnim pravilnikom.
21. člen
(evidence)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu
s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
(2) Poleg predpisanih evidenc iz prvega odstavka tega
člena mora izvajalec javne službe voditi tudi:
– evidenco o količinah in vrstah kosovnih odpadkov,
– evidenco o količinah in vrstah komunalnih odpadkov,
ki jih izvajalec javne službe predela ali odstrani sam,
– druge vrste evidence, ki jo za potrebe spremljanja
ravnanja z odpadki določi pristojni organ skupne občinske
uprave.
22. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest s podatki:
– o lokaciji prevzemnega mesta za ostale komunalne
odpadke, kuhinjske odpadke in biološko razgradljive odpadke,
– o identiﬁkacijski oznaki iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ostali komunalni odpadki,
kuhinjski odpadki in biološko razgradljivi odpadki,
– o ulici in hišni številki stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi podatki za
določitev cene in obračun storitev, in sicer:
– o imenu oziroma ﬁrmi ter bivališču oziroma sedežu
uporabnika storitev,
– o številu prebivalcev v stavbi,
– o načinu prepuščanja komunalnih odpadkov,
– o velikosti, številu ali deležih posod za prepuščanje
komunalnih odpadkov,
– o količini prevzetih ostalih komunalnih in kuhinjskih
odpadkov po posameznem uporabniku oziroma skupini uporabnikov.
(3) Podatki iz drugega odstavka tega člena se redno
ažurirajo najmanj enkrat letno na podlagi:
– sprememb podatkov iz centralnega registra prebivalstva o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi,
podatkov iz registra stanovanj in registra najemnih pogodb,
– sprememb evidenc o številu zaposlenih pri uporabniku storitev,
– ugotovitev izvajalca o trajnejših spremembah dejanskih količin nastajanja ostankov komunalnih odpadkov pri
uporabniku,
– pisne vloge uporabnika za spremembo prostornine
posod na prevzemnih mestih,
– prijave novega ali odjave dotedanjega uporabnika,
– in iz drugih uradnih evidenc.
(4) Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov za
vpis v register prevzemnih mest ali v prijavi iz 37. člena
tega odloka navede napačne podatke, lahko izvajalec javne
službe za vpis uporabi uradne podatke iz tretjega odstavka
tega člena.
(5) Izvajalec javne službe potrdi uporabniku vpis sprememb in uskladitev s podatki iz registra prevzemnih mest v
roku 30 dni od dokončne odločitve.
(6) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
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23. člen
(register zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register zbiralnic
ločenih frakcij s podatki o vrstah, tipih in volumnu zabojnikov
za posamezne ločene frakcije, ločeno po naseljih.
(2) V registru iz prvega odstavka tega člena mora voditi
tudi tematsko karto lokacij zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih
centrov.

frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki do 15. oktobra za vsako leto, potrdi pa ga pristojni
organ Občine Markovci.

24. člen
(javna obvestila in naznanila)
(1) Izvajalec mora najmanj enkrat letno povzročitelje
komunalnih odpadkov na območju, za katero uredi zbiralnico
ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center,
z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno
običajen način obvestiti o:
– lokacijah zbirnega centra, zbiralnic, zbiralnic nevarnih
frakcij in drugih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe,
– času obratovanja zbirnega centra, zbiralnic, zbiralnic
nevarnih frakcij in drugih objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe,
– posameznih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,
– časovnem razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja kosovnih odpadkov, drugih odpadkov, primernih za
kompostiranje in nevarnih frakcij,
– načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanju prevzetih frakcij,
– pogojih, ki jih morajo uporabniki izpolnjevati pri lastni
oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov, primernih za
kompostiranje s predelavo v hišnem kompostniku,
– drugih pogojih za prepuščanje posameznih frakcij,
njihovo oddajo oziroma lastno oskrbo, določenimi s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki oziroma posameznimi
frakcijami.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katero se uredi prevzemanje
kuhinjskih odpadkov ali omogoči kompostiranje kuhinjskih
odpadkov v mali kompostarni, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestiti o:
– lokaciji male kompostarne in pogojih oddaje kuhinjskih odpadkov v predelavo,
– času obratovanja male kompostarne in pogojih pridobivanja komposta,
– območju, kjer se kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad prepušča izvajalcu javne službe,
– načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada,
– pogojih oddaje proizvedenega komposta povzročiteljem kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva,
– pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov s predelavo v hišnem kompostniku,
– drugih pogojih za prepuščanje biološko razgradljivih
odpadkov, oddajo proizvedenega komposta in lastno oskrbo
kuhinjskih odpadkov.

27. člen
(kosovni odpadki)
Zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.

2. Posebni pogoji izvajanja storitev zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov
25. člen
(ločene frakcije)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami zagotavljati skladno z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
(2) Letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami,
v katerem se določijo obseg in vsebina ravnanja ter način
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, izdela izvajalec javne
službe v skladu s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi

26. člen
(nevarne frakcije)
Zbiranje in prevoz nevarnih frakcij se izvaja po letnem
programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.

28. člen
(kuhinjski odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora oskrbo kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva izvajati v skladu z letnim programom
oskrbe kuhinjskih odpadkov.
(2) Letni program oskrbe kuhinjskih odpadkov, v katerem se določijo obseg in vsebina oskrbe ter način oskrbe
kuhinjskih odpadkov izdela izvajalec javne službe v skladu s
predpisom o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki do
15. oktobra za vsako leto, potrdi pa ga pristojni organ Občine
Markovci.
(3) Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko kuhinjske
odpadke iz gospodinjstva kompostirajo sami, če izpolnjujejo
pogoje za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.
(4) Povzročiteljem kuhinjskih odpadkov, ki kuhinjskih
odpadkov ne kompostirajo sami, mora izvajalec javne službe
zagotoviti zabojnike za prepuščanje kuhinjskih odpadkov, ki
morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni.
29. člen
(biološko razgradljivi odpadki)
(1) Zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov
se izvaja po letnem programu oskrbe s kuhinjskimi odpadki.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko biološko
razgradljivih odpadke kompostirajo sami, če izpolnjujejo pogoje za kompostiranje lastnih biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Povzročiteljem biološko razgradljivih odpadkov, ki
biološko razgradljivih odpadkov ne kompostirajo sami, mora
izvajalec javne službe zagotoviti zabojnike za prepuščanje
biološko razgradljivih odpadkov, ki morajo biti enakega tipa
in ustrezno označeni.
30. člen
(odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek)
Zbiranje in prevoz odpadne embalaže, ki je komunalni
odpadek, se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno
zbranimi frakcijami.
31. člen
(ostali komunalnih odpadkov)
Zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov se izvaja v skladu s tehničnim pravilnikom.
3. Posebni pogoji odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
32. člen
(odlagališče)
Na odlagališču nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju:
odlagališče) je dovoljeno odlagati samo odpadke, določene
v predpisu o odlaganju odpadkov, in pod pogoji, ki jih določa
ta predpis.
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33. člen
(odlaganje komunalnih odpadkov)
(1) Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču v skladu s predpisom o odlaganju odpadkov.
(2) Nenevarni odpadki iz industrije, obrti in storitvene
dejavnosti, ki niso komunalni odpadki, se odlagajo na odlagališču le v primeru, če ustrezajo zahtevam za nenevarne
odpadke iz predpisa o odlaganju odpadkov.
34. člen
(nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov)
Vsako odlaganje komunalnih odpadkov izven območja
odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih dovoljenj
za odlaganje komunalnih odpadkov (divje odlagališče), je
nepravilno ali nezakonito odlaganje odpadkov.
35. člen
(odstranitev nepravilno odloženih komunalnih odpadkov)
Odstranitev nepravilno odloženih odpadkov odredi pristojna inšpekcija z odločbo.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki
je enako dostopna vsem uporabnikom na območju Občine
Markovci.
37. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabnik storitev javne službe mora prijaviti, odjaviti ali sporočiti spremembo, ki vpliva na izvajanje javne službe
ter koriščenje storitev, takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni
od dneva nastanka spremembe.
(2) Uporabnik storitev javne službe mora ravnati s komunalnimi odpadki v skladu z določili tega odloka.
38. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– prepuščanje komunalnih odpadkov v nasprotju z določili tega odloka,
– brskanje po posodah in vrečkah ter razmetavanje
odpadkov oziroma drugo onesnaževanje s komunalnimi odpadki na zbirno-prevzemnih mestih, zbiralnicah in drugih
označenih mestih za prevzem komunalnih odpadkov,
– odlaganje komunalnih odpadkov izven odlagališč,
– poškodovanje naprav in opreme izvajalca javne službe,
– pisanje ter lepljenje plakatov na posode in zabojnike
za zbiranje komunalnih odpadkov,
– opustiti uporabo storitev javne službe in kopičenje
komunalnih odpadkov oziroma odlaganje komunalnih odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za
odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– sežiganje komunalnih odpadkov, vključno s sežiganjem odpadkov z vrtov, na prostem, na mestu nastanka, v
gospodinjskih kuriščih, v kotlovnicah in podobno,
– mešati kuhinjskih odpadkov z drugimi odpadki, če je
zaradi mešanja onemogočena njihova predelava tako, da je
končni produkt kompost z neomejeno ali omejeno uporabo
po merilih iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi ter rastlinskih hranil v tla,
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– rezati, drobiti, ali mleti ter redčiti kuhinjske odpadke s
tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode,
– mešati kuhinjskih odpadkov z drugimi ločeno zbranimi
frakcijami, če se prepuščajo izvajalcu javne službe,
– mešati jedilna olja z drugimi odpadki,
– odvajati jedilna olja v javno kanalizacijo, v greznice ali
neposredne vode in izpuščati v ali na tla,
– mešati jedilna olja z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se jedilna olja prepuščajo izvajalcu javne službe v
zbirnih centrih.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJENEGA OBLIKOVANJA
39. člen
(viri ﬁnanciranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Markovci,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.

čine.

40. člen
(viri ﬁnanciranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom ob-

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO
LASTNINA OBČINE MARKOVCI
41. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe,
ki so lastnina Občine Markovci, so:
– objekti in naprave zbirnega centra brez zabojnikov in
posod ter opreme za prepuščanje in začasno hranjenje posameznih vrst odpadkov,
– objekti zbiralnic ločenih frakcij brez zabojnikov in posod.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
42. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Način obračunavanja cene storitev javne službe se
določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Markovci v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ ter Občinska uprava Občine Markovci.
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(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave Občine Markovci
ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan
voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
(prekrški)
(1) Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če:
1. ne zbira komunalnih odpadkov ločeno v skladu z določili tega odloka,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali zabojnikih, kot to določajo 11., 12. in 14. člen tega odloka,
3. ne prijavi, odjavi ali sporoči spremembe, ki vpliva na
izvajanje javne službe ter koriščenje storitev, takoj oziroma
najkasneje v roku 8 dni od dneva nastanka spremembe ali
če v prijavi ali odjavi sporoči nepravilne podatke,
4. ne priglasi prireditve izvajalcu javne službe v skladu
z določilom 15. člena tega odloka,
5. ne prepuščajo komunalnih odpadkov v tipiziranih
vrečkah v skladu z določili 14. člena tega odloka,
6. odlaga komunalne odpadke izven območja odlagališča oziroma na mestih, ki nimajo ustreznih dovoljenj za
odlaganje komunalnih odpadkov,
7. poškoduje napravo ali opremo, namenjeno izvajanju
storitev javne službe,
8. piše in lepi plakate na posode in zabojnike za zbiranje
komunalnih odpadkov,
9. opusti uporabo storitev javne službe,
10. kopiči komunalne odpadke oziroma odlaganje komunalnih odpadkov v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
11. sežiga komunalne odpadke na prostem, na mestu
nastanka, na kuriščih in podobno,
12. meša kuhinjske odpadke z drugimi odpadki, če je
zaradi mešanja onemogočena njihova predelava tako, da je
končni produkt kompost z neomejeno ali omejeno uporabo
po merilih iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi ter rastlinskih hranil v tla,
13. reže, drobi ali melje ter redči kuhinjske odpadke s
tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredne vode,
14. meša kuhinjske odpadke z drugimi ločeno zbranimi
frakcijami, če se prepuščajo izvajalcu javne službe,
15. meša jedilna olja z drugimi odpadki,
16. odvaja jedilna olja v javno kanalizacijo, v greznice
ali neposredne vode in izpuščati v ali na tla,
17. meša jedilna olja z drugimi ločeno zbranimi frakcijami, če se jedilna olja prepuščajo izvajalcu javne službe v
zbirnih centrih.
(2) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje ﬁzična oseba.
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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(tehnični pravilnik)
Izvajalec javne službe mora sprejeti tehnični pravilnik v
roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 5/03).
47. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-04/05-7
Markovci, dne 20. oktobra 2005
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.

ŠKOCJAN
4286.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu
Nadzornega odbora Občine Škocjan

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) je Nadzorni odbor Občine Škocjan na korespondenčni seji, ki je bila 25. 10. 2005, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
o delu Nadzornega odbora Občine Škocjan
1. člen
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 13/00) se dopolni v 19. členu, in sicer se
za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Kot hujše kršitve se štejejo zlasti:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni,
ki so bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju za zakoni, ki urejajo
javna naročila, oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če bo za njihovo izvedbo treba izvesti tak razpis.«
Četrti odstavek 19. člena postane peti odstavek.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Škocjan začnejo veljati z dnem sprejema in
se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 03202-0009/2005
Škocjan, dne 25. oktobra 2005
Člani
Nadzornega odbora
Občine Škocjan
Silva Kocjan l.r.
Matej Dulc l.r.
Katarina B. Zupet
Andrej Zgonc l.r.
Bojan Jerman l.r.
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ŽIRI
4287.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žiri za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2005
(Uradni list RS, št. 139/04) je Občinski svet Občine Žiri na
14. redni seji dne 20. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za
leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 139/04) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

Rebalans proračuna
leta 2005
v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

749.344
464.006
351.204
289.418
45.069
16.717
0
112.802
19.406
1.113
33
79.150
13.100
83.000
51.000
0
32.000
0
0
0
202.338
192.338
10.000
740.244
270.850
45.126
7.479
216.045
3.700
500
281.313
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

10165

7.988
139.694
41.920
91.711
0
156.422
156.422
31.659
20.094
11.565
9.100

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

0
0
0
0
0
1.600
1.600
0
1.600
0
0
0

-1.600
0
0
0
7.500
7.500
7.500
0
-7.500
-9.100
0
0

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Žiri.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01-7/2005
Žiri, dne 21. oktobra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

4288.

Sklep o prodaji in namembnosti nepremičnin

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 6/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba
US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG,
št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji dne
23. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o prodaji in namembnosti nepremičnin
1. Nepremičnine, vpisane v vložku št. 14, k.o. Vrsnik
II, se prodajo v skladu s predmetno zakonodajo, kupnina se
prvenstveno nameni plačilu terjatev.
2. Nepremičnina, vpisana v vložku 569, k.o. Žirovski
vrh do ½, se uporablja kot občinsko neproﬁtno stanovanje,
za potrebe nadomestnega stanovanja za stanovalca objekta
Tabor 2.
Št. 465-01-30/2005
Žiri, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

4289.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 6/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba
US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG,
št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni seji dne
21. 6. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. Parcela št. 1257 (pot) k.o. Žiri se izvzame iz javnega
dobra in se vpiše v nov vložek k.o. Žirovski vrh, na njem pa
lastninska pravica na Občino Žiri.
2. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Občine
Žiri za podpis pogodbe o zamenjavi parcele št. 1257 k.o. Žiri,
ki je v lasti Občine Žiri, za del parcele št. 1231/1 k.o. Žiri za
pridobitev dostopa in parkirišč Nordijskega centra Račeva.
Št. 365-01-31/2005
Žiri, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.
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VLADA
4290.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o oborožitvi, vojaški opremi, specialni
operativni tehniki in naročilih zaupne narave

Na podlagi 77. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 138/04 – sklep
US) in 2. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni
tehniki in naročilih zaupne narave
1. člen
V Uredbi o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št.
76/01, 19/05, 24/05 in 58/05) se v 1. členu besede »v skladu
z zakonom ob nabavi ni potreben javni razpis« nadomestijo z
besedami »se Zakon o javnih naročilih ne uporablja.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedami
»vse vrste raket« doda vejica in besedi »plinskih sredstev«.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedama »policijskih pooblastil« doda vejica in spremeni besedilo
tako, da se glasi »prikritih preiskovalnih ukrepov in metod,
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter za izvajanje
posebnih oblik pridobivanja podatkov Ministrstva za obrambo
in Slovenske obveščevalno varnostne agencije.«.
V tretjem odstavku se besedilo spremeni tako, da se
glasi:
»Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi naprave, sistemi in oprema iz 3. člena te uredbe, če so izdelani
ali prilagojeni posebnim zahtevam, ki jih določi minister za
notranje zadeve, minister za obrambo za potrebe Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo oziroma
predstojnik Slovenske obveščevalno varnostne agencije.«.
4. člen
V 5. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Za naročila zaupne narave se štejejo naročila:
1. oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne
tehnike, opredeljene v 2., 3. in 4. členu te uredbe;
2. objektov in prostorov, ki so posebnega pomena za
obrambo ali varnost države (objekti in prostori za delovanje
sistema poveljevanja in nadzora, telekomunikacij, elektronskega bojevanja, raketni in radarski položaji, skladišča oborožitve in vojaške opreme). Za naročilo zaupne narave se
šteje tudi nakup ali najem objektov in prostorov ter naročanje
storitev v objektih in prostorih, ki se uporabljajo izključno za
potrebe operativnega dela Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve ter za izvajanje zakonsko določenih
nalog Slovenske obveščevalno varnostne agencije;
3. vseh vrst aparatov, naprav, opreme in sistemov za
prenos podatkovnih, govornih in pisnih informacij v funkcionalnih sistemih zvez ter za kriptografsko zavarovanje oziroma protielektronsko zaščito v teh sistemih;
4. naprav, sistemov, opreme in aparatov za orientacijo
in navigacijo, upravljanje in vodenje;
5. visečih, montažnih in pontonskih mostov;
6. tipiziranih tovornih, osebnih in drugih vozil, plovil in
zrakoplovov oziroma tehnike, prilagojene na podlagi poseb-
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nih zahtev za operativne potrebe Ministrstva za notranje
zadeve, Ministrstva za obrambo in za izvajanje zakonsko določenih nalog Slovenske obveščevalno varnostne agencije;
7. opreme, aparatov in naprav ter sistemov za tehnično
zaščito ali nadzor prostorov, objektov ali območij;
8. tehnike, če se nabavlja za potrebe operativnega dela
Ministrstva za notranje zadeve ter za potrebe izvajanja zakonsko določenih nalog Slovenske obveščevalne varnostne
agencije in Ministrstva za obrambo;
9. povezana z dotiskavanjem bankovcev ali tiskanjem
novega apoena in kovanjem tečajnih oziroma priložnostnih
kovancev;
10. povezana z varnostjo listin, ki se nanašajo na izdelavo in personalizacijo vizumov in dovoljenj za prebivanje
državljanov tretjih držav.«.
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Za izvedbo zaupnega naročila po tej uredbi mora naročnik predhodno pridobiti soglasje medresorske strokovne
komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. V strokovno komisijo Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnike
Ministrstva za ﬁnance, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno varnostne
agencije.
V strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka so lahko
imenovane osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje tajnosti »TAJNO« v skladu s predpisi o
varovanju tajnih podatkov.
Strokovna komisija po tem členu odloča z večino glasov
vseh članov. Strokovna komisija način svojega dela uredi s
poslovnikom.
Administrativne in tehnične zadeve za delo strokovne
komisije zagotavlja Ministrstvo za obrambo.«.

Št.
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Stran

10167

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zaposlovanju in
ﬁnanciranju pripravnikov zdravstvenih poklicev
razen zdravnikov in zobozdravnikov
1. člen
V Pravilniku o zaposlovanju in ﬁnanciranju pripravnikov
zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
(Uradni list RS, št. 60/01, 59/03 in 96/04) se v 6. členu besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Delodajalec Ministrstvu za zdravje izjemoma predloži
zahtevek za povrnitev sredstev iz prvega odstavka tega
člena na poziv Ministrstva za zdravje v 10 dneh od poziva.
Ministrstvo za zdravje v skladu z razpoložljivimi sredstvi v
proračunu tekočega leta v pozivu določi obdobje, na katero
se poziv nanaša.".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2005
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EVA 2005-2711-0126
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-13/2005/7
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EVA 2005-1911-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI
–

Popravek Odloka o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gornji Petrovci

Popravek

MINISTRSTVA
4291.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
zaposlovanju in ﬁnanciranju pripravnikov
zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in
zobozdravnikov

Na podlagi 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

V Odloku o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gornji Petrovci, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 87-3773/05 z dne 30. 9. 2005, se
2. člen pravilno glasi:
»Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem sprejetja.«.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Stran
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VSEBINA
4248.
4249.
4250.
4251.
4252.
4253.
4254.
4255.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno
besedilo) (ZVCP-1-UPB2)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike
Slovenije

OBČINE
10041
10098
10098
10098
10099
10099
10099
10099

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2005

4269.

Odlok o rebalansu III proračuna Občine Hajdina za leto
2005

4270.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine HrpeljeKozina za leto 2005
Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana občinskega sveta
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Ugotovitev, kdo je naslednji kandidat za člana Občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina z Gospodarske liste predlagatelja Alberta Godine in skupine volivcev

4271.
4256.

4290.

4257.

4258.

4259.
4260.

4261.
4291.

4262.
4263.

4264.

4265.
4266.
4267.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji in Črni gori

10099

4272.
4273.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oborožitvi,
vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave

4274.
10166

4275.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov
– javna dela
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu
dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih
in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za
nanašanje ﬁtofarmacevtskih sredstev
Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaposlovanju in ﬁnanciranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov

4276.
10100

10100

10115

10167

10126

4281.

4284.
4285.

10130

10133

10133

Odlok o uresničevanju interesov mladih v Mestni občini
Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi,
katere sestavine prostorskih izvedbenih aktov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
Program priprave za spremembo in dopolnitev ZN Ob
Slavčku

10137
10137
10137

10137

10141
10143
10144

KRANJ

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

10149

LITIJA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto
2004

LJUBLJANA

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

10150
10150

MAJŠPERK

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2005
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

10151
10155
10156

MARKOVCI

Odlok o rebalansu II proračuna Občine Markovci za leto
2005
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci

10156

10157

ŠKOCJAN

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za
leto 2005
Sklep o prodaji in namembnosti nepremičnin
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

–

10136

KOPER

4287.

10133

10135

HRPELJE-KOZINA

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega
odbora Občine Škocjan

4288.
4289.

10134

HAJDINA

4286.
10132

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o soﬁnanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov
Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje
Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

4280.

4282.
4283.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

4278.

4279.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da so prvi, četrti, peti in šesti odstavek 28. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o
preprečevanju korupcije v neskladju z Ustavo
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe
Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču
v novo odločanje

4277.

10101

10117

DOBREPOLJE

4268.

10164

ŽIRI

10165
10166
10166

POPRAVKI

Popravek Odloka o spremembah prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Gornji Petrovci

10167
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