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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o rednih sodišč ih 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Po določbi 17. točke drugega odstavka 314. člena Ustave 

SRS republika Slovenija po republiških organih izvršuje na- 
loge ustavnega sodstva, sodstva in naloge javnega tožilstva 
ter jih ureja in organizira. Urejanje tega področja z zakonom 
pa je v Ustavi SRS izrecno predvideno v določbah 275. in 285. 
člena Ustave SRS. Neposredna ustavna podlaga za sprejem 
predlagane spremembe zakona o rednih sodišč ih pa je po- 
dana v četrtem odstavku 1. točke amandmaja II k Ustavi SRS, 
ki določa, da so nosilci pravosodnih funkcij lahko ponovno 
izvoljeni. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Zakon o rednih sodiščih določa, da pri opravljanju sodne 

funkcije sodelujejo sodniki in delovni ljudje ter občani kot 
sodniki porotniki ali porotniki. Sodišpe opravlja sodno funk- 
cijo praviloma v senatih in so sodniki porotniki in porotniki pri 
sojenju enakopravni s sodniki v zadevah, o katerih odločajo. 
Tako so po zakonu o rednih sodišč ih že sedaj zagotovljeni 
pogoji za uresničevanje interesov delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi v družbenoekonomskih in političnih odnosih 
socialističnega samoupravljanja. Organizacija rednega sod- 
stva, sestava senatov, v katerih odločajo in nač in dela rednih 
sodišč že po dosedanji ureditvi v zakonu o rednih sodišč ih 
zagotavljajo kolektivno delo, odločanje in odgovornost ter 
enakopravnost članov sodnega senata. Zato ustavni amand- 
maji k Ustavi SR Slovenije zahtevajo le spremembo prvega 
odstavk®84. člena zakona o rednih sodišč ih. 

Amandma II k Ustavi SR Slovenije v četrtem odstavku 1. 

točke določa, da se nosilci pravosodnih funkcij volijo za dobo 
do osem let in so lahko ponovno izvoljeni. Zakon o rednih 
sodišč ih pa v prvem odstavku 84. člena določa, da se sodniki 
porotniki volijo za štiri leta in so po preteku te dobe lahko 
ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma za 
isto sodišče. S tem zakon omejuje možnost ponovne izvolitve 
sodnikov porotnikov za isto sodišče, kar pa ni v skladu z 
amandmajem II k Ustavi SRS. 

3. Predlagana rešitev 
Neskladje zakona o rednih sodišč ih z amandmajem II k 

Ustavi SR Slovenije zahteva, da se zakon o rednih sodišč ih 
spremeni. Predlagano je, da se določba 84. člena zakona o 
rednih sedišč ih spremeni tako, da se omejitev ponovne izvoli- 
tve sodnikov porotnikov za isto sodišče odpravi, s tem da se v 
prvem odstavku 84. člena za besedo »izvoljeni« postavi pika 
in se ostalo besedilo, to je besede »vendar ne več kot dvakrat 
zaporedoma za isto sodišče« črta oziroma črtajo. 

4. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna 
nova oziroma dodatna finančna sredstva. 
Ker gre pri predlaganem zakonu le za manjšo spremembo, s 

katero se zakon o rednih sodišč ih le usklajuje z ustavnimi 
amandmaji v Ustavi SRS, predlagatelj zakona predlaga, da 
Skupščina SR Slovenije obravnava osnutek zakona hkrati s 
predlogom za izdajo, kar je utemeljeno tudi z rokom, ki ga 
določa ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev I do 
VII k Ustavi SRS, to je 31. marec 1982. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o rednih sodišč ih 

1. člen 2. člen 
V prvem odstavku 84. člena zakona o rednih sodišč ih (Ura- zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

dni list SFRJ, št. 10/77) se za besedo »izvoljeni« postavi pika, SRS. 
ostalo besedilo tega odstavka pa črta. 

OBRAZLOŽITEV: 

Prvi odstavek 84. člena zakona o rednih sodišč ih določa, da 
se sodniki porotniki volijo za štiri leta in so po poteku te dobe 
lahko ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zapore- 
doma za isto sodišče. Amandma II k Ustavi SR Slovenije pa v 
četrtem odstavku 1. točke določa, da se nosilci pravosodnih 
funkcij, ki jih določa zakon, volijo oziroma imenujejo za dobo 
osmih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. 
Določba 84. člena zakona o rednih sodišč ih, ki omejuje po- 
novno izvolitev sodnikov porotnikov za isto sodišče, tako ni v 

skladu z ustavnim amandmajem. Zato je treba prvi odstavek 
84. člena zakona o rednih sodišč ih spremeniti tako, da bo tudi 
za sodnike porotnike veljalo načelo neomejene ponovne izvo- 
litve. Predlagana sprememba, da se v prvem odstavku 84. 
člena zakona črtajo besede »vendar ne več  kot dvakrat zapo- 
redoma za isto sodišče«, v celoti rešuje opisano neskladje 
med zakonom o rednih sodišč ih in amandmajem II k Ustavi 
SR Slovenije. 

PRILOGA: 
Zakon o rednih sodišč ih 
(Uradni list SRS, št. 10/77) 

84. člen 
Sodniki porotniki se volijo za štiri leta in so po poteku te 

dobe lahko ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat 
zaporedoma za isto sodišče. 

Kandidacijski postopek za volitve sodnikov porotnikov 
izvede Socialistična zveza delovnega ljudstva ob sodelovanju 
Zveze sindikatov in svoj predlog da pristojni skupšč ini druž- 
benopolitične skupnosti. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o samoupravnih sodišč ih 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Po določbi 17. točke drugega odstavka 314. člena Ustave 

SRS republika Slovenija po republiških organih izvršuje na- 
loge ustavnega sodstva, sodstva in naloge javnega tožilstva 
ter jih ureja in organizira. Urejanje tega področja z zakonom 
pa je v Ustavi SRS izrecno predvideno v določbah 278. in 285. 
č lena Ustave SRS. Neposredna ustavna podlaga za sprejem 
predlagane spremembe zakona o samoupravnih sodišč ih pa 
je podana v četrtem odstavku 1. točke amandmaja II k Ustavi 
SRS, ki določa, da so nosilci pravosodnih funkcij lahko po- 
novno izvoljeni. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Po zakonu o samoupravnih sodišč ih opravljajo sodno funk- 

cijo kot sodniki delovni ljudje in občani, ki jih izvolijo delovni 
ljudje in občani neposredno ali po svojih delegatih v organih 
samoupravljanja. Samoupravno sodišče sodi v senatu naj- 
manj treh sodnikov in sprejema odločitve samo na seji. Orga- 
nizacija, sestava in način dela samoupravnih sodišč tako že 
po dosedanji ureditvi v zakonu o samoupravnih sodišč ih 
zagotavlja kolektivno delo, odločanje in odgovornost ter ena- 
kopravnost članov senata. Sedanja zakonska ureditev tudi 
zagotavlja pogoje za uresničevanje interesov delavskega ra- 
zreda in vseh delovnih ljudi v družbenoekonomskih in politič - 
nih odnosih socialističnega samoupravljanja. Zato ustavni 
amandmaji k Ustavi SRS zahtevajo le spremembo drugega 
odstavka 13. člena zakona o samoupravnih sodišč ih. 

Amandma II k Ustavi SRS v četrtem odstavku 1. točke 
določa, da se nosilci pravosodnih funkcij volijo za dobo do 

osmih let in so lahko ponovno izvoljeni. Zakon o samouprav- 
nih sodišč ih pa v drugem odstavku 13. člena določa, da so 
sodniki samoupravnih sodišč lahko izvoljeni največ dvakrat 
zaporedoma, razen če z zakonom ni drugače določeno. Za- 
kon tako omejuje možnost ponovne izvolitve sodnikov sa- 
moupravnih sodišč !e na enkratno ponovno izvolitev. To pa ni 
v skladu s četrtim odstavkom 1. točke amandmaja II k Ustavi 
SRS. 

3. Predlagana rešitev 
Neskladje zakona o samoupravnih sodišč ih z amandmajem 

II k Ustavi SRS zahteva, da se zakon o samoupravnih sodišč ih 
ustrezno spremeni. Predlagano je, da se omejitev ponovne 
izvolitve samoupravnih sodišč odpravi. Zaradi jasnejšega be- 
sedila 13. člena zakona o samoupravnih sodišč ih je predla- 
gano, da se spremenita prvi in drugi odstavek. Prvi odstavek 
naj opredeli nosilce sodne funkcije v samoupravnih sodišč ih 
in način njihove izvolitve, drugi odstavek pa dolžino man- 
datne dobe in možnost ponovne izvolitve. 

4. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna 
nova oziroma dodatna finančna sredstva. 

Ker gre pri predlaganem zakonu za manjšo spremembo, s 
katero se zakon o samoupravnih sodišč ih le uskljajuje z 
ustavnimi amandmaji k Ustavi SR Slovenije, predlagamo, da 
Skupščina Socialistične republike Slovenije obravnava osnu- 
tek zakona hkrati s predlogom za izdajo, kar je utemeljeno 
tudi z rokom, ki ga določa ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
amandmajev I do VII k Ustavi SRS, to je 31. marec 1982. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o samoupravnih sodišč ih 

1. člen 
Prvi iri drugi odstavek 13. člena zakona o samoupravnih 

sodišč ih (Uradni list SRS, št. 10/77) se spremenita tako, da se 
glasita: »V samoupravnem sodišču sodijo kot sodniki delovni 
ljudje in občani, ki jih izvolijo delovni ljudje in občani nepo- 
sredno ali po svojih delegatih v organih upravljanja. 

Sodniki samoupravnih sodišč  se volijo za dobo do štirih let 
in so lahko ponovno izvoljeni«. 

2. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV: 
Drugi odstavek 13. člena zakona o samoupravnih sodišč ih 
določa, da so lahko sodniki samoupravnih sodišč izvoljeni 
največ dvakrat zaporedoma, razen če z zakonom ni drugače 
določeno. Amandma II k Ustavi SR Slovenije pa v četrtem 
odstavku 1. točke določa, da se nosilci pravosodnih funkcij 
volijo oziroma imenujejo za dobo do osmih let in so lahko 
ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Določba drugega od- 
stavka 13. člena zakona o samoupravnih sodišč ih, ki omejuje 
ponovno izvolitev sodnikov samoupravnih sodišč , ni v skladu 
z ustavnim amandmajem. Zato jo je treba spremeniti tako, da 

bo za sodnike samoupravnih sodišč  veljajo načelo neomejene 
ponovne izvolitve. Predlagana sprememba drugega odstavka 
13. člena zakona o samoupravnih sodišč ih v celoti rešuje 
opisano neskladje med zakonom o samoupravnih sodišč ih in 
amandrqpjem II k Ustavi SR Slovenije. Zaradi jasnejšega bese- 
dila 13. člena zakona je predlagana sprememba prvega in 
drugega odstavka. Prvi odstavek naj opredeli nosilce sodne 
funkcije v samoupravnih sodišč ih in nač in njihove izvolitve, 
drugi odstavek pa dolžino mandatne dobe in možnost po- 
novne izvolitve sodnikov samoupravnih sodišč . 

PRILOGA: 
Zakon o samoupravnih sodišč ih 
(Uradni list SRS, št. 10/77) 

13. člen 
v samoupravnem sodišču sodijo kot sodniki delovni ljudje 

in občani, ki jih za določen čas, največ pa za štiri leta, izvolijo 
delovni ljudje in občani neposredno ali po svojih delegatih v 
organih upravlanja. 

Sodniki samoupravnih sodišč so lahko izvoljeni največ  dva- 
krat zaporedoma, razen če z zakonom ni drugače določeno. 

Kandidacijski postopek za izvolitev sodnikov samoupravnih 
sodišč izvede socialistična zveza delovnega ljudstva oziroma 
sindikat. 

V samoupravnem sodišču, ki se ustanovi s pogodbo, sodijo 
kot sodniki delovni ljudje in občani, ki jih v skladu s pogodbo 
imenujejo pogodbene stranke. 

Za sodnike samoupravnega sodišča je lahko izvoljen, kdor 
ima potrebne izkušnje in je moralnopolitično primeren za 
opravljanje sodniške funkcije. 
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PREDLOG ZAKONA 

o varnosti cestnega prometa (ESA-711) 

POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela 
in zbora občin dne 23. septembra 1981 sprejela osnutek 
zakona o varnosti cestnega prometa. Zbora skupščine sta 
naložila predlagatelju, da pripravi predlog zakona, pri tem 
pa upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles 
zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov ter pri- 
pombe ter mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov. 

V predloženem predlogu zakona so napram sedaj ve- 
ljavnem zakonu o varnosti cestnega prometa na novo 
urejena oziroma spremenjena in dopolnjena naslednja 
bistvena vprašnja s področja varnosti cestnega prometa: 

- razširjen je krog tistih, ki so odgovorni in dolžni skr- 
beti za varnost v cestnem prometu; 

- sedaj veljavna prometna pravila so dopolnjena z ne- 
katerimi pravili ravnanja, ki naj bi pripomogla k varnejši 
vožnji oziroma varnejšemu poteku prometa. Tako so kot 
novost določena pravila ravnanja pešcev na cesti in ure- 
jena ježa ter gonjenje in vodenje živine po cesti; dopol- 
njena pa so določila o omejitvi hitrosti za posamezna 
vozila, o prevozu oseb ter o obveznostih organizacij, ki 
opravljajo dejavnost vzdrževanja in varstva cest oziroma 
izvajalcev del na cesti; 

- določ ila, ki urejajo dolžnosti ob prometni nezgodi so 
v bistvu le dopolnjena tako, da so vse obveznosti, ki so 
naložene tistim, ki so v trenutku nezgode na kraju nez- 
gode naložene tudi tistim, ki pridejo prvi na kraj nezgode; 

- dopolnjena so določ ila, ki z vidika varnosti prometa 
urejajo vprašanja organizacije športnih prireditev na cesti 
in drugih prireditev na ali ob cesti; 

- bistveno drugače so urejena vprašanja v zvezi z izo- 
braževanjem in usposabljanjem kandidatov za voznike ter 
voznikov inštruktorjev, organizacijo in delom avto šol in 
opravljanjem izpitov za voznike ter voznike inštruktorje; 

- dopolnjena so določila sedaj veljavnega zakona, ki 
urejajo vprašanja v zvezi s preizkusom vozil, registracijo in 
tehničnimi pregledi; 

- pooblaščenim uradnim osebam organov za notranje 
zadeve se ne daje kakšnih novih pooblastil, razen tistih, ki 
izhajajo iz novega zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa; 

- določbe, ki urejajo organizacijo svetov za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, se v primerjavi s sedaj 
veljavnim zakonom ne spreminjajo, razširja pa se vloga 
teh svetov na področ ju vzgoje in preventivnega dela ter 
skrbi za uveljavljanje družbene samozaščite na področju 
prometne varnosti; 

- dodano je novo poglavje, ki ureja notranjo kontrolo v 
organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih ter organih, ki opravljajo javni 
prevoz za lastne potrebe in poglavje, ki ureja obvezno 
zavarovanje traktorjev za škodo storjeno drugim; 

- kazenske določbe so usklajene z zakonom o temeljih 
varnosti cestnega prometa in zakonom o prekrških. 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo pravila ravnanja 

udeležencev v cestnem prometu, določajo 
njihove obveznosti in odgovornosti, kot tudi 
obveznosti in odgovornosti vseh, ki so posre- 
dno ali neposredno odgovorni za varnost v 
cestnem prometu. 

2. č len 
Za promet na cestah veljajo določbe Zako- 

na o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. 
list SFRJ, št. 63/80), določbe tega zakona ter 
določbe predpisov, izdanih na njuni podlagi. 

3. č len 
Delovni ljudje in občani v okviru izvajanja 

nalog s področja družbene samozaščite orga- 
nizirani v organizacijah združenega dela, dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, krajevnih skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, družbenopolitičnih 
skupnostih, družbenopolitičnih organizaci- 
jah, drugih družbenih organizacijah in druš- 
tvih, skrbijo za varnost v cestnem prometu in 
ustvarjajo pogoje za varno in pravilno poteka- 
nje prometa ter preprečevanje prometnih 
nezgod in drugih nevarnosti s tem, da: 

- organizirajo in izvajajo prometno-var- 
nostno vzgojo in preventivno delo; 

- opozarjajo pristojne organe, organizacije 
in skupnosti na pomanjkljivosti oziroma ne- 
varnosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na 
varnost v cestnem prometu; 

- pomagajo, če pride do prometne nezgo- 
de in ob drugih nevarnostih v prometu; 

- skrbijo za odpravo okolišč in in stanja na 
cesti, ki ogroža udeležence v prometu in var- 
nost prometa. 

4. člen 
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, kot posebna telesa na področ ju 
vzgoje in preventive v cestnem prometu, skr- 
bijo za uveljavljanje družbene samozaščite na 
področju prometne varnosti, za dvig varnost- 
ne in prometne kulture udeležencev v prome- 
tu, za razvijanje humanejših in solidarnejših 
odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v 
prometu, kot tudi za ustvarjanje pogojev za 
varen promet, ter opravljajo druge naloge, 
določene s tem zakonom. 

5. č len 
Organi za notranje zadeve nadzorujejo 

izvajanje predpisov in ukrepov, ki se nanašajo 
na varnost cestnega prometa, in opravljajo 
upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo 
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na vozniške izpite, vozniška dovoljenja, regi- 
stracijo vozil na motorni pogon in priklopnih 
vozil, tehnične preglede vozil na motorni po- 
gon in priklopnih vozil ter druge upravne za- 
deve s področja varnosti cestnega prometa. 

Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka 
pooblaščene uradne osebe organov za notra- 
nje zadeve neposredno urejajo, nedzorujejo 
in usmerjajo promet na cestah in izvajajo nad- 
zorstvo nad vozniki in vozili. 

Organi za notranje zadeve sodelujejo pri 
svojem delu z ustreznimi službami v organiza- 
cijah združenega dela, drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, kakor tudi s pri- 
stojnimi organi družbenopolitičnih skupnosti 
in drugimi organi, ustanovljenimi za področje 
prometne varnosti, ki lahko prispevajo k 
uspešnemu delu organov za notranje zadeve 
na področ ju varnosti cestnega prometa. 

6. č len 
Avto-moto zveza Slovenije in Zveza zdru- 

ženj šoferjev in avtomehanikov Slovenije mo- 
rata nuditi avto šolam strokovno pomoč pri 
izvajanju predpisanega programa usposablja- 
nja kandidatov za voznike in skrbeti za to, da 
se bo v avto šolah izvajalo redno obnavljanje 
in dopolnjevanje znanja po posebnem pro- 
gramu za voznike inštruktorje in uč itelje pred- 
pisov. 

Poleg tega si morata organizaciji iz prejš- 
njega odstavka prizadevati za čimboljšo orga- 
niziranost avto šol in za enotnost učnih pripo- 
močkov in opremljenosti avto šol. 

7. č len 
Organi družbeno-političnih skupnosti, pri- 

stojni za kmetijstvo in gozdarstvo, samou- 
pravne interesne skupnosti s področja kmetij- 
stva in gozdarstva, sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, Avto-moto zveza 
Slovenije in avto-moto društva, Zveza zdru- 
ženj šoferjev in avtomehanikov Slovenije in 
združenja šoferjev in avtomehanikov, kmetij- 
ske zadruge in druge oblike združevanja kme- 
tov, organizacije združenega dela, ki proizva- 
jajo in tiste, ki dajejo v promet kmetijsko me- 
hanizacijo, morajo z ustreznimi ukrepi na svo- 
jem področju in z vzgojno-izobraževalnim de- 
lom prispevati k dvigu prometne in varnostne 
kulture lastnikov oziroma uporabnikov trak- 
torjev. 

8. č len 
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o var- 

nosti cestnega prometa, ki se nanašajo na 
vzdrževanje in varstvo cest in na delo v orga- 
nizacijah združenega dela, opravljajo pristoj- 
ne inšpekcije za ceste, pristojne inšpekcije za 
promet in pristojne inšpekcije za delo. 

Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vo- 
zili na parkirnih prostorih, parkirnih prostorih, 
kjer je parkiranje časovno omejeno in na dru- 
gih parkirnih površinah izven ceste in na ce- 
stah in ulicah v naseljih lahko opravljajo tudi 
komunalni nadzorniki in v zvezi s tem izvajajo 
ukrepe, določene s tem zakonom in s predpisi 
obč inskih skupščin ter njihovih organov, iz- 
danimi na njegovi podlagi. 

9. č len 
Občinska skupščina je odgovorna za nemo- 

ten in varen potek prometa v naseljih. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka pro- 

meta v naseljih lahko občinska skupščina zla- 
sti: 

1. predpiše prometno ureditev v naseljih; 
2. določa postopek, pogoje in način za od- 

stranjevanje nepravilno parkiranih vozil. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka pro- 

meta v naseljih lahko izvršni svet občinske 
skupščine: 

1. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je po- 
trebno upoštevati pri prekopavanju cest in 
drugih delih na cesti v naseljih; 

2. določ i prednostne in stranske ceste; 
3. določ i enosmerne ceste; 
4. omeji hitrost vožnje skozi naselja; 
5. uredi promet pešcev in promet s kolesi, 

kolesi z motorjem in vprežnimi vozili; 
6. uredi gonjenje in vodenje živine; 
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega pro- 

meta v naseljih. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka pro- 

meta v naseljih lahko občinski upravni organ 
pristojen za promet: 

1. določ i parkirne prostore, način parkira- 
nja in prepoved ustavljanja ali parkiranja vozil 
na določenih cestah in ob trgovskih ter go- 
stinskih objektih; 

2. odredi postavitev in vzdrževanje varoval- 
nih ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi 
pešci; 

3. odredi posebne tehnične in druge ukre- 
pe za varnost otrok na prehodih čez vozišče v 
bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol; 

4. uredi odstranitev ali postavitev nove ali 
dodatne prometne signalizacije, če to zahte- 
vajo prometne in varnostne razmere. 

Zaradi zagotavljanja enotnega in varnega 
poteka prometa na magistralnih cestah skozi 
naselja uredi pristojna občinska skupščina, 
njen izvršni svet oziroma upravni organ pri- 
stojen za promet, zadeve iz drugega, tretjega 
in četrtega odstavka tega člena v soglasju z 
republiško skupnostjo za ceste. 

10. č len 
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi 

imajo tale pomen: 
1. »motokultivator« je vozilo na motorni po- 

gon, ki ima eno alo dve osi in največ 12 kW in 
je konstruirano tako, da vleče, potiska ali nosi 
razna zamenljiva «rodja in priključke ali služi 
za njihov pogon in za vleko lahkega priklop- 
nika; 

2. »delovni stroj« je vozilo na motorni po- 
gon, razen motornega vozila, traktorja, moto- 
kultivatorja in kolesa z motorjem, ki je prven- 
stveno namenjeno za razna dela z vgrajenimi 
napravami in ki na ravni cesti ne razvije večje 
hitrosti od 30 km/h (bager, buldožer, kom- 
bajn, finišer in drugi); 

3. »traktorski priključek« je zamenljivo oro- 
dje za opravljanje kmetijskih in drugih opravil, 
ki ga vleče, potiska ali nosi traktor (kot so: 
obračalnik, trosilnik, samonakladalec, škro- 
pilnica itd.); 

4. »triopan znak« je poseben znak pirami- 

priloga poročevalca 5 



OPOMBE: dne oblike, ki ima na stranskih ploskavh obe- 
ležene naslednje znake: prometni znak »stop 
milica«, znak »milica«, s katerim se označuje 
bližina kraja ukrepanja milice, ter znak »pro- 
metna nezgoda«, s katerim se označuje bliži- 
na kraja prometne nezgode; 

5. »strokovni pregled« je zdravniški pregled 
z ugotavljanjem znakov alkoholnih motenj ter 
z odvzemom in analizo krvi al i krvi in urina, če 
gre za ugotovitev vpliva alkohola, ali zdravni- 
ški pregled z ugotavljanjem vpliva mamil ali 
psihoaktivnih zdravil; 

6. »zapuščeno vozilo« je vozilo, s katerega 
so odstranjene registrske tablice ali je brez 
veljavne registracije ali je huje poškodovano 
in nihče ne skrbi zanj. 

Drugi izrazi v tem zakonu imajo isti pomen 
kot jih določa zakon o temeljih varnosti cest- 
nega prometa, zakon o cestah in drugi za- 
koni. 

II. CESTE 
11. člen 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost vzdrževanja in varstva cest (v na- 
daljnjem besedilu: organizacije za vzdrževa- 
nje cest) morajo ceste in cestne objekte vzdr- 
ževati tako, da so te po svojih elementih, 
tehničnih lastnostih, opremljenosti in promet- 
nih znakih vedno v takem stanju, ki zagotavlja 
varno vožnjo vozil in varnost udeležencev v 
prometu. 

12. člen 
Organizacije za vzdrževanje cest morajo 

opremiti prehode za pešce in podzemne ali 
nadzemne prehode za pešce z napravami za 
primerno osvetljevanje in skrbeti, da te napra- 
ve v času od prvega somraka do popolne 
zdanitve brezhibno delujejo. 

III. PROMETNA PRAVILA 

1. Vožnja z vozili po cesti 

13. člen 
Na cesti, na kateri sta dva ali več  prometnih 

pasov ža promet vozil v isti smeri, zaznamova- 
nih z označbami na vozišču, mora voznik vo- 
zilo voziti po sredini zaznamovanega promet- 
nega pasu. 

Voznik tovornega vozila, pri katerem naj- 
večja dovoljena teža presega pet ton, mora na 
cesti v naselju, na kateri sta dva ali več  zazna- 
movanih prometnih pasov za promet vozil v 
isti smeri, voziti po skrajnem desnem promet- 
nem pasu, razen na delu ceste pred križiščem 
ali drugim mestom, kjer zavija z vozilom na 
levo. 

Voznik sme zapeljati z vozilom z enega zaz- 
namovanega prometnega pasu na drugega, 
če s tem ne ogroža ali ne ovira drugih udele- 
žencev v prometu. 

14. člen 
Voznik ne sme obračati vozila na kraju, kjer 

je preglednost ali vidljivost premajhna (vrh 

klanca,ovinek, nadvoz, podvoz, idr.) in na pre- 
hodu čez železniško progo. 

2. Hitrost 
15. člen 

Voznik mora ves čas vožnje opazovati tudi 
promet za vozilom. Če opazi, da s svojo vož- 
njo ovira vozila za seboj, se mora zlasti pred 
vzponi cest oziroma na njih umakniti in voziti 
po skrajni desni strani vozišča, in če to ni 
dovolj, na prvem primernem prostoru ustaviti 
svoje vozilo izven vozišča in se ponovno 
vključ iti v promet, ko so mimo njega odpeljala 
vozila, ki jih je oviral. 

16. č len 
Na cestah je omejena hitrost vožnje za na- 

slednje kategorije vozil na motorni pogon: 
1. na 50 km/h - za avtobuse v javnem mest- 

nem prometu, če potniki stojijo; 
2. na 60 km/h - za avtobuse v javnem pri- 

mestnem prometu, če potniki stojijo; 
3. na 50 km/h - če se na tovornem vozilu v 

prostoru, ki je namenjen za tovor, vozijo ose- 
be, ki so potrebne za nakladanje in razklada- 
nje tovora; 

4. na 80 km/h - za osebne avtomobile, ki 
vlečejo lahki priklopnik; 

5. na 50 km/h - za vozila na motorni po- 
gon, ki na cesti vlečejo pokvarjeno ali poško- 
dovano vozilo na motorni pogon; 

6. na 50 km/h - za motorna vozila, ki imajo 
na kolesih verige; 

7. na 25 km/h - za traktorje s traktorskim 
priklopnikom, v katerem se prevažajo osebe, 
ki so potrebne za nakladanje in razkladanje 
tovora. 

Vozniki vozil na motorni pogon iz prejšnje- 
ga odstavka se morajo držati v prejšnjem od- 
stavku predpisanih hitrosti tudi na cesti, na 
kateri je dovoljena večja hitrost. 

17. člen 
Hitrost vožnje koles in koles z motorjem, ki 

vozijo po kolesarski stezi, ne sme biti večja od 
30 km na uro. 

18. člen 
Voznik, ki se z vozilom približuje križišču, 

na katerem promet ni posebej urejen s svet- 
lobnimi prometnimi znaki ali z znaki, ki jih 
daje pooblaščena uradna oseba organa za 
notranje zadeve, se mora prepričati, če je 
cesta, na katero zavija ali jo prečka, prosta, in 
po potrebi zmanjšati hitrost vozila ali vozilo 
ustaviti. 

19. člen 
Voznik mora zmanjšati hitrost toliko, da se 

po potrebi lahko pravočasno ustavi pred ne- 
varnimi in nepreglednimi deli ceste, kot tudi, 
če to zahtevajo posebne prometne razmere, 
zlasti pa: 

1. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen 
poseben znak ali drugo opozorilo, s katerim 
je označeno ustavljeno vozilo; 

2. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen 
triopan znak; 
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3. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen 
prometni znak »otroci na cesti«; 

4. pred zaznamovanim prehodom za 
pešce; 

5. na delu ceste, po katerem hodi veliko 
pešcev, še posebej, če so na cesti ali ob cesti 
otroci, invalidi, stare ali slabotne osebe; 

6. pred ostrim in nepreglednim ovinkom; 
7. pred zoženim delom ceste; 
8. na delu ceste z velikim vzdolžnim nagi- 

bom; 
9. ko se približuje skupini ali koloni pešcev 

in ko jih prehiteva ali vozi mimo njih; 
11. ko prehiteva ali srečava skupino kole- 

sarjev, vprežno vozilo, jezdeca, živino ali po- 
sebej označeno vozilo, ki prevaža nevarne 

' snovi, ali vozi mimo njih; 
12. če je vozišče pokrito s snegom, ledom, 

I vodo, listjem, blatom ali čim drugim in je 
zaradi tega spolzko; 

13. pred nepreglednim križiščem; 
14. na delu ceste, kjer se izvajajo dela; 
15. ob prehitevanju ali srečevanju vozila 

izrednih dimenzij ali vozila s tovorom izrednih 
dimenzij; 

16. na delu ceste, kjer je vidljivost občutno 
I zmanjšana. 

3. Promet vozil čez zaznamovane 
prehode za pešce 

20. člen 
Voznik, ki se v koloni približuje zaznamova- 

i nemu prehodu za pešce, kjer promet ni urejen 
' s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja 
1 pooblaščena uradna oseba organa za notra- 

nje zadeve, ne sme zapeljati z vozilom na 
I prehod, kadar je oč itno, da bi se moral na 

njem ustaviti. 
! 
i 4. Ustavljanje in parkiranje 

21. člen 
Voznik ne sme ustaviti ali parkirati vozila na 

pločniku, razen če je to dovoljeno s promet- 
, nim znakom. 

22. člen 
Če je parkiranje ali ustavljanje s prometnim 

' znakom omejeno na določen čas, mora voz- 
nik vozila označiti čas parkiranja oziroma 
ustavljanja s parkirno uro, ki stoji ob robu 
parkirnega prostora, če take parkirne ure ni, 
pa z na vidnem mestu nameščeno parkirno 
uro v vozilu. 

Ko izteče dovoljeni čas za parkiranje oziro- 
ma ustavljanje, mora voznik vozilo odpeljati. 

23. člen 
Voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo, 

tako, da nad njim nima neposrednega nad- 
zorstva, mora ukreniti vse potrebno, da ga ne 
bi kdo neupravičeno uporabil za vožnjo. 

24. člen 
Pokvarjeno ali poškodovano vozilo, ustav- 

ljeno na vozišču, mora voznik takoj odstraniti 

z vozišča oziroma poskrbeti, da to opravi kdo OPOMBE: 
drug. Če voznik tega ne more storiti sam, pa 
mora to opraviti organizacija za vzdrževanje 
cest na stroške lastnika oziroma imetnika pra- 
vice uporabe vozila. 

Pokvarjeno ali poškodovano vozilo ustav- 
ljeno na delu ceste izven vozišča ali neposre- 
dno ob cesti mora voznik odstraniti najkasne- 
je v 24 urah oziroma poskrbeti, da to opravi 
kdo drug. Če to vozilo ni odstranjeno v pred- 
pisanem roku, mora za to poskrbeti organiza- 
cija za vzdrževanje cest na stroške lastnika 
oziroma imetnika pravice uporabe vozila, naj- 
kasneje v treh dneh. 

Organizacija za vzdrževanje cest mora po- 
skrbeti, da se s cestnega sveta odstrani zapu- 
ščeno vozilo. 

25. člen 
Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno 

vozilo, ki je odpeljano v skladu z 24. členom 
tega zakona, se mora odpeljati na prostor, 
kjer je zagotovljeno varovanje vozil. 

26. člen 
Voznik, ki je moral ustaviti vozilo na motor- 

ni pogon na vozišču zaradi ovir, ki so nastale 
ob izvajanju del na cesti, ob prometni nezgodi 
ali ob drugih podobnih dogodkih, ne sme 
zapustiti vozila. 

Voznik mora v primerih iz prejšnjega od- 
stavka ustaviti vozilo čim bliže desnemu robu 
ceste in v taki razdalji od drugega vozila ozi- 
roma ovire na cesti, da se lahko znova vključ i 
v promet. Vozniki vozil ne smejo ustaviti na 
vozišču vzporedno v dveh ali več kolonah. 

27. člen 
Zdravstveni delavci, ki obiskujejo bolnike 

ali nudijo pomoč ponesrečencem in invalidni 
vozniki smejo ustavljati ali parkirati vozila na 
krajih, kjer sicer to ni dovoljeno, če tako 
ustavljeno ali parkirano vozilo ne predstavlja 
nevarnosti za druge udeležence v prometu. 

Vozila iz prejšnjega odstavka morajo imeti 
na vidnem mestu poseben znak, ki ga določ i 
republiški sekretar za notranje zadeve. 

5. Vleka vozil 

„28. člen 
Vozilo na motorni pogon sme vleč i pokvar- 

jeno ali poškodovano vozilo na motorni po- 
gon tako, da je sprednji ali zadnji del vozila 
naslonjen ali obešen na vlečno vozilo ali na 
vlečno prikolico. 

Z vrvjo ali togo zvezo (drogom) se sme vleč i 
pokvarjeno ali poškodovano vozilo le do naj- 
bližjega kraja, kjer je okvaro mogoče odpra- 
viti. 

Z vrvjo ni dovoljeno vleč i tovornega vozila 
ali avtobusa. Z vrvjo tudi ni dovoljeno vleč i 
vozila na motorni pogon, na katerem so pok- 
varjene naprave za upravljanje ali naprave za 
ustavljanje. 

S togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleč i 
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OPOMBE: vozila na motorni pogon, ki ima pokvarjeno 
napravo za upravljanje vozila ali vozila, ki ima 
pokvarjeno delovno zavoro, če je težje od 
vlečnega vozila. 

Z vrvjo ali s togo zvezo (drogom) ni dovolje- 
no vleč i neregistriranega motornega vozila. 

29. člen 
Naloženo tovorno vozilo, ki je pokvarjeno 

ali poškodovano, je dovoljeno vleč i samo do 
prvega kraja, ki je primeren za preložitev to- 
vora, le izjemoma, če vleka naloženega tovor- 
nega vozila ne predstavlja nevarnosti v pro- 
metu, pa do prvega kraja, kjer je mogoče 
popraviti okvaro na vozilu. 

30. člen 
Vleka pokvarjenega ali poškodovanega vo- 

zila ni dovoljena, če je kateremu od vozil 
pripet priklopnik. Vleka vozila tudi nedovolje- 
na, če je vozniku vlečnega vozila zaradi kon- 
strukcije vlečnega vozila ali tovora na vleč- 
nem vozilu ali zaradi drugih okolišč in vidlji- 
vost tako zmanjšana, da ne more varno uprav- 
ljati vlečnega vozila ali če voznik vlečnega 
vozila ne vidi svetlobnih signalnih naprav na 
zadnji strani vlečnega vozila. 

Vozilo na motorni pogon, ki ima pripeto 
priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma 
poškodovanih vozil, mora imeti ponoč i in po- 
dnevi ob zmanjšani vidljivosti prižgano rume- 
no vrtečo se luč . 

6. Promet vozil na motorni pogon 

31. člen 
Vozila n9 motorni pogon morajo imeti v 

cestnem prometu predpisane naprave, ki mo- 
rajo delovati brezhibno in predpisano bre- 
zhibno opremo. 

Vozila na motorni pogon, ki morajo biti 
opremljena s tahografom, morajo imeti v ta- 
hografu pravilno vložen ustrezen vložek (gle- 
de na merilno, območje tahografa), ki mora 
biti ustrezno izpolnjen in pravočasno zame- 
njan. Voznik rnora imeti pri sebi ključ taho- 
grafa in uporabljeni vložek, iz katerega je 
razvdina vožnja oziroma uporaba vozila v 
zadnjih 24 urah. 

Voznik je dolžan na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe organa za notranje zadeve od- 
preti tahograf in pokazati vložek. Pooblašče- 
na uradna oseba organa za notranje zadeve 
lahko začasno odvzame tahografski vložek. 

32. č len 
V javnem linijskem cestnem prometu ali v 

prostem cestnem prometu ni dovoljeno upo- 
rabljati avtobusov, ki so po svoji konstrukciji 
namenjeni za prevoz potnikov v javnem mest- 
nem in javnem primestnem prometu. 

33. člen 
Avtobus, ki vozi v javnem linijskem, javnem 

primestnem ali v prostem cestnem prometu, 
ne sme imeti priklopnega vozila za prevoz 
potnikov. 

Avtobus v javnem mestnem prometu ima 
lahko samo eno priklopno vozilo za prevoz 
potnikov. 

Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se 
lahko uporablja samo v javnem mestnem pro- 
metu, v javnem primestnem prometu pa le, če 
pogoji ceste in varnost prometa to dovoljuje- 
jo. Dovoljenje za uporabo avtobusa zgibne 
konstrukcijske sestave v javnem primestnem 
prometu izda pristojni obč inski upravni organ 
za promet v soglasju s pristojno upravo za 
notranje zadeve. V primeru, ko naj bi promet z 
avtobusom zgibne konstrukcijske sestave po- 
tekal po cestah z območja dveh ali več  obč in, 
izda dovoljenje za uporabo takega avtobusa 
Republiški komite za promet in zveze v so- 
glasju s pristojnimi upravami za notranje za- 
deve, na podlagi predhodnega mnenja pri- 
stojnih občinskih upravnih organov za pro- 
met. 

34. člen 
Traktorji morajo imeti vgrajeno atestirano 

varnostno kabino ali varnostni lok. 

35. č len 
Traktor lahko vleče po cesti tudi posebno 

predelan vprežni voz ali vleče oziroma potiska 
traktorski priključek, ki mora biti predpisano 
opremljen. 

36. člen 
Delovni stroj in motokultivator smeta imeti 

med vožnjo po cesti dodano le napravo ali 
priključek, ki ga je predvidel proizvajalec stro- 
ja ali motokultivatorja. Motokultivator lahko 
vleče po cesti tudi lahki priklopnik. 

Delovni stroj mora imeti v cestnem prometu 
napravo za varno upravljanje, za ustavljanje, 
za osvetljevanje ceste in za dajanje svetlobnih 
znakov, ter rumeno vrtečo se luč . 

Motokultivator mora imeti v cestnem pro- 
metu napravo za varno upravljanje in za 
ustavljanje, kadar se motokultivator uporablja 
v cestnem prometu ponoč i ali podnevi ob 
zmanjšani vidljivosti, mora biti opremljen z 
luč jo kot vprežni voz. Če motokultivator nima 
naprav za dajanje svetlobnih znakov ali voz- 
nik zaradi konstrukcije vozila ali zaradi tovora 
na priključku ne more z rokami dajati signalov 
za spremembo smeri ali načina vožnje, mora 
za opravljenje teh opravil imeti spremljevalca. 

Delovni stroj in motokultivator morata imeti 
med vožnjo po cesti na zadnji strani tudi dva 
simetrično nameščena odsevnika rdeče 
barve. 

7. Promet motornih koles, koles z 
motorjem in koies 

37. člen 
Motorno kolo sme imeti bočno prikolico ali 

prikolico na dveh kolesih, ki jo vleče za seboj. 
Prikolica mora biti pripeta tako, da je zago- 
tovljena stabilnost vozila. 

Prikolica, ki jo vleče motorno kolo za seboj, 
sme biti široka največ en meter. 
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Določbi prvega in drugega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljata tudi za kolesa z 
motorjem in kolesa. 

38. člen 
Otroci, starejši od sedem let, ki se v šolah 

ali v drugih vzgojno izobraževalnih organiza- 
cijah usposobijo za vožnjo koles, lahko samo- 
stojno vozijo kolo v prometu na cesti, če ima- 
jo pri sebi kolesarsko izkaznico. 

Otroci, mlajši od sedem in otroci do 14. leta 
starosti, ki se niso usposobili za samostojno 
vožnjo koles po prejšnjem odstavku, smejo 
voziti kolo po cesti samo v spremstvu osebe, 
starejše od 14. let. 

Otroci do 14.leta starosti ne smejo voziti na 
kolesu drugih oseb. 

8. Promet na avomobilski cesti in na cesti, 
ki je rezervirana za motorna vozila 

39. člen 
Na avtomobilski cesti in na cesti, ki je rezer- 

virana za motorna vozila, se lahko uč ijo vož- 
nje kandidati za voznike, ki so v avto šoli 
končali program usposabljanja in opravili 
preizkus znanja iz vožnje motornega vozila. 

9. Prevoz oseb 
40. člen 

V osebnem avtomobilu, tovornem vozilu in 
na motornem kolesu se sme voziti le toliko 
oseb, kolikor je navedeno v prometnem dovo- 
ljenju. 

Voznik ne sme voziti oseb v priklopni hišici 
ali lahkem priklopniku, ki ga vleče motorno 
vozilo. 

41. člen 
V avtobusu, ki vozi v javnem linijskem cest- 

nem prometu ali v prostem cestnem prometu, 
se sme voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo 
vgrajenih sedežev. 

V avtobusu, ki vozi v javnem mestnem ali 
javnem primestnem prometu, se sme stoje 
voziti največ toliko potnikov, kot je navedeno 
v prometnem dovoljenju. 

Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati med 
vožnjo. Voznik ne sme pričeti z vožnjo avto- 
busa, dokler potniki niso varno vstopili oziro- 
ma izstopili in dokler vrata avtobusa niso za- 
prta. 

42. člen 
V tovornem vozilu se na sedežu poleg voz- 

nika ne sme voziti oseba, ki je očitno pod 
vplivom alkohola. 

Na tovornem vozilu se sme voziti v prostoru 
za tovor največ pet oseb, ki so potrebne za 
nakladanje ali razkladanje tovora. 

Na tovornem vozilu se ne smejo voziti ose- 
be prejšnjega odstavka, če so oč itno pod vpli- 
vom alkohola. 

Osebe iz drugega odstavka tega člena ne 
smejo v vozilu stati, sedeti na stranicah keso- 
na ali na nestabilnem tovoru kot tudi ne na 
tovoru, ki presega višino kesona. 

Na tovornem vozilu, ki nima stranic kesona, 

na tovornem vozilu z avtomatskim razkladal- OPOMBE: 
cem in na priklopnem vozilu, ki ga vleče to- 
vorno vozilo, ni dovoljeno voziti oseb. 

Omejitev števila oseb iz 40. in tega člena, ki 
se smejo voziti v avtobusih oziroma na tovor- 
nih vozilih, ne velja za vozila oboroženih sil 
SRFJ in organov za notranje zadeve. 

43. člen 
Na traktorju in delovnem stroju se sme po- 

leg voznika voziti tudi druga oseba, če je v ta 
namen na njem vgrajen sedež za prevoz dru- 
gih oseb. Če je na traktorju vgrajen dodaten 
sedež mora biti ta sedež vpisan v prometnem 
dovoljenju. 

Na traktorju in delovnem stroju se ne sme 
voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alko- 
hola. 

44. člen 
V cestnem prometnu se sme na priklopnem 

vozilu, ki ga vleče traktor, voziti največ pet 
oseb, ki so potrebne za nakladanje ali razkla- 
danje tovora. 

Na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se 
ne smejo voziti osebe iz prejšnjega odstavka 
tega člena, ki so očitno pod vplivom alkohola. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena, mora- 
jo med prevozom sedeti na podu kesona ali 
na tovoru, če ta ne presega višine kesona. 

Na priključku traktorja, delovnega stroja 
alimotokultivatorja je med vožnjo po cesti 
prepovedano prevažati osebe. 

45. člen 
Voznik sme na kolesu z motorjem ali kolesu 

voziti otroka, starega do sedem let, če je na 
vozilu posebej prirejen sedež za otroka s po- 
sebnimi stopalkami. 

Osebe stare nad 7 let, ni dovoljeno voziti na 
kolesu, razen na posebej izdelanem ali prede- 
lanem dvo ali več sedežnem kolesu. 

Voznik sme voziti na motornem kolesu ali 
kolesu z motorjem osebo, ki je stara več kot 7 
let, le na sedežu, ki je namenjen za prevoz, 
tako da ta oseba okobali vozilo in da med 
vožnjo drži nogo na posebnih stopalkah. 

Voznik motornega kolesa in kolesa z mo- 
torjem ne sme voziti osebe, ki je očitno pod 
vplivom alkohola. 

Na prtljažniku motornega kolesa, kolesa z 
motorjem ali kolesa in na prikolici, ki jo ta 
vozila vlečejo za seboj ali potiskajo ni dovolje- 
no voziti oseb. 

10. Tovor na vozilu 

46. člen 
Vozilo ali skupina vozil, s katerim se oprav- 

lja promet na cestah, se ne sme naložiti nad 
njegovo nosilnostjo nad dovoljeno osno 
obremenitvijo ali nad dovoljeno skupno težo. 
Tovor na vozilu ne sme biti naložen preko 
predpisanih dimenzij posamezne vrste vozila. 

Določ ilo prejšnjega odstavka ne velja za 
prevoz, za katerega je bilo izdano dovoljenje 
za izredni prevoz po zakonu o cestah. 

Tovor na vozilu mora biti naložen oziroma 
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OPOMBE: pritrjen tako, da ne pade na cesto, da se ne 
vleče po cesti in da ne onesnažuje oziroma ne 
moč i ceste. 

Verige, vrvi in druga sredstva za pritrjevanje 
tovora morajo biti pritrjena na vozilu tako, da 
ne povzročajo ropota, nevarnosti ali ovire za 
ostale udeležence v prometu. 

11. Gonjenje in vodenje živine ter ježa 

47. člen 
Posamezne živali, črede ali krdela sme po 

cesti goniti ali voditi li tisti, ki jih glede na 
svojo starost in fizične lastndsti lahko ves čas 
popolnoma obvladuje in ukrene, kar je treba, 
da prepreč i nevarnost v cestnem prometu. 

Oseba, ki je očitno pod vplivom alkohola, 
ne sme jezditi, goniti ali voditi živino po cesti. 

48. člen 
Jezdec sme, če ni posebne steze za ježo, 

jezditi žival po skrajnem desnem robu ceste. 

12. Hoja pešcev 

49. člen 
Če ni ob vozišču posebej urejene površine 

za pešce, smejo pešci uporabljati za hojo naj- 
več en meter širok del vozišča, računano od 
roba vozišča. 

Med hojo po cesti izven naselja morajo peš- 
ci ponoč i in ob zmanjšani vidljivosti nositi na 
vidnem mestu ustrezna odsevna telesa. 

50. člen 
Preden gre čez vozišče se je pešec dolžan 

prepričati, ali se mu ne približuje kakšno vo- 
zilo. 

Pešec ne sme prečkati vozišča izven preho- 
da za pešce na kraju, kjer sta na vozišču dva 
ali več zaznamovanih prometnih pasov za 
vožnjo v isto smer, kot tudi ne na nepregle- 
dnih krajih na cestah izven naseljenih krajev 
(nepreglednih ovinkih, na vrhu klanca ipd.) 

Preden stopi na vozišče, da bi se izognil 
oviri na pločniku, se mora pešec prepričati, če 
lahko to stori varno glede na ostale udeležen- 
ce v prometu. 

51. člen 
Če se po prometnem pasu premikajo vozila 

v koloni, mora pešec, preden stopi na zazna- 
movani prehod za pešce, kjer promet ni ure- 
jen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne 
ureja pooblaščena uradna oseba organa za 
notranje zadeve, z dvigom roke nakazati svojo 
namero in sme stopiti na tak prehod šele, ko 
so se vozila ustavila. 

52. č len 
Otroci morajo ponoč i in ob zmanjšani vidlji- 

vosti med hojo po cesti nositi na vidnem me- 
stu ustrezna odsevna telesa. 

Otroci, ki obiskujejo malo šolo ali prvi ra- 
zred osnovne šole, morajo na poti v vzgojno 

varstveni zavod oziroma šolo in iz nje nositi 
poleg odsevnega telesa tudi rumeno rutico, 
nameščeno okoli vratu. 

Otroci, ki obiskujejo vzgojno varstveni za- 
vod, morajo na poti do zavoda in iz zavoda 
domov imeti spremstvo. 

Vodstva osnovnih šol morajo ob sprejemu 
novih učencev te seznaniti z najbolj varnimi 
potmi za prihod in odhod iz šole, ki jih določa 
prometno varnostni načrt šole. 

» w,, '. 
13. Obveznosti voznikov do pešcev 

53. člen 
Voznik, ki se v koloni vozil približuje zazna- 

movanemu prehodu za pešce, kjer promet ni 
urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga 
ne ureja pooblaščena uradna oseba organa 
za notranje zadeve, mora svoje vozilo ustaviti 
pred prehodom za pešce, če pešec z dvigom 
roke nakaže, da namerava prečkati vozišče in 
če voznik glede na hitrost vozila in oddalje- 
nost od prehoda lahko to varno stori. 

54. člen 
Voznik, ki z vozilom prečka površino za 

pešce (ki vozi preko pločnika, v oziroma iz 
garaže, dvorišča ali kakšne druge površine, ki 
ni namenjena za javni promet), ne sme ogro- 
žati ali ovirati pešcev. 

Voznik, ki vozi po vozišču, na katerem so 
luže, mora vožnjo prilagoditi tako, da ne škro- 
pi pešcev, voznikov koles z motorjem in kole- 
sarjev. 

14. Delo na cesti 

55. člen 
Če občinski upravni organ, pristojen za 

promet, začasno prepove promet na cesti ali 
na posameznem odseku oziroma delu ceste, 
mora o tem obvestiti pristojno upravo za no- 
tranje zadeve. 

Organizacija za vzdrževanje cest mora v 
primeru, če se zaradi rekonstrukcije ali vzdr- 
ževalnih del ustavi ali ovira promet, najmanj 
tri dni pred pričetkom del o tem pismeno 
obvestiti krajevno pristojno postajo milice. 

Organizacija za vzdrževanje cest mora pred 
pričetkom del preko sredstev javnega obve- 
ščanja obvestiti udeležence v cestnem pro- 
metu v ovirah, zaporah in preusmeritvah pro- 
meta zaradi del na cesti. 

56. člen 
Organizacija za vzdrževanje cest oziroma 

izvajalec del na cesti ali drugi površini, ki je 
namenjena za javni promet, mora omogočiti 
varno vožnjo vozil in hojo pešcev ter površi- 
no, namenjeno pešcem, ustrezno zavarovati 
(z ograjo, hodnikom ipd.). 

57. člen 
Organizacija za vzdrževanje cest oziroma 

izvajalec del, ki mora zaradi del na cesti uredi- 
ti promet vozil le po enem prometnem pasu, 
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mora z ustrezno prometno signalizaicjo po- 
skrbeti za to, da se po tem delu vozišča varno 
odvija promet v obe smeri. 

58. č len 
Organizacija za vzdrževanje cest oziroma 

izvajalec del mora takoj, ko dela konča, od- 
straniti s ceste oziroma druge površine, ki je 
namenjena za javni promet, prometne zveze, 
branike in druge naprave, ki jih je postavila 
med izvajanjem del. 

Če dopušča narava dela, mora organizacija 
za vzdrževanje cest oziroma izvajalec del od- 
straniti s ceste znake in ovire oziroma znake 
prekriti ob dnevni zaključ itvi dela. 

15. Prometni znaki in posebni znaki 

Delovni stroj mora uporabljati rumeno vrte- 
čo se luč  vedno, kadar je v prometu na cesti. 

Pri srečanju, prehitevanju ali vožnji mimo 
vozila s prižgano rumeno vrtečo se luč jo ozi- 
roma vozil, ki jih tako vozilo spremlja, mora 
voznik voziti posebno previdno in, če je to 
potrebno, vozilo tudi ustaviti. 

63. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda 

natančnejše predpise o prometnih pravilih, o 
odsevnih znakih, ki jih morajo uporabljati 
pešci in o obliki, vsebini ter pomenu posa- 
meznih simbolov na triopan znaku. 

IV. DOLŽNOSTI OB PROMETNI 
NEZGODI 

OPOMBE: 

59. člen 
Vse prepovedi in omejitve, ki jih občinske 

skupščine ali njihovi organi določijo v skladu 
s tem zakonom morajo biti posebej označene 
s prometnimi znaki. 

60. č len 
Na prometni znak ali steber na katerem je 

prometni znak, je prepovedano dajati karkoli 
kar ni v zvezi s pomenom prometnega znaka. 

Kraj prometne nezgode ali kraj ukrepanja 
pri nadzoru cestnega prometa lahko poobla- 
ščene uradne osebe organa za notranje zade- 
ve po potrebi iz varnostnih razlogov označijo 
s triopan znakom. 

16. Onesnaževanje ceste 

61. člen 
Na cesto ni dovoljeno stresati, zlivati, metati 

ali na njej puščati nevarne snovi ali kakršne- 
koli snovi oziroma predmete ali delati karkoli, 
kar bi utegnilo ogrožati ali ovirati promet. 

Pred vključ itvijo v promet s kolovozne poti 
ali z drugih površin, na cesto s sodobnim 
voziščem, mora voznik odstraniti z vozila bla- 
to, ki bi s tem, da bi odpadlo na vozišče, lahko 
oviralo ali ogrožalo varnost prometa, oziroma 
odstraniti z vozišča blato, ki je odpadlo z 
njegovega vozila. Če tega ne stori, mora to 
opraviti organizacija za vzdrževanje cest na 
stroške povzroč itelja takoj, ko je o tem obve- 
ščena. 

17- Uporaba rumene vrteče se luč i 

62. č len 
Vozila, ki smejo ali morajo imeti rumene 

vrteče se luč i, lahko te uporabljajo le pri 
opravljanju del na cesti, ob nudenju pomoč i 
na cesti, med spremstvom organizirane kolo- 
ne ali vozil, ki ne izpolnjuje predpisanih pogo- 
jev glede dimenzij oziroma če tovor presega 
dovoljene dimenzije, med prevozom radioak- 
tivnih snovi in kadar jim je dodano priklopno 
vozilo za vleko pokvarjenih oziroma poškodo- 
vanih vozil. 

64. č len 
Kdor je ali pride na kraj prometne nezgode 

v kateri je kdo poškodovan in mu je potrebna 
zdravniška pomoč , mora takoj obvestiti naj- 
bližji zdravstveni zavod ali reševalno postajo 
ali najbližjo postajo milice oz. drug pristojen 
organ za notraje zadeve. 

Voznik, ki je na kraju prometne nezgode ali- 
je prišel na kraj prometne nezgode, v kateri je 
kdo poškodovan, mora na zahtevo poobla- 
ščene uradne osebe organa za notranje zade- 
ve prepeljati poškodovanca do najbližjega 
zdravstvenega zavoda. 

Voznik iz prejšnjega odstavka je dolžan 
prepeljati poškodovanca do najbližnjega 
zdravstvenega zavoda še preden pride poo- 
blaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve, razen če se nezgoda pripeti na kraju, 
kjer je pričakovati hiter prihod vozila za prvo 
pomoč ali če glede na naravo in težo poškodb 
utemeljeno sklepa, da bi se s takim prevozom 
stanje poškodovanca lahko poslabšalo. 

65. člen 
Če udeleženci prometne nezgode ne izpol- 

nijo obveznosti iz 148. člena zakona o temelj- 
ni varnosti cestnega prometa, mora to storiti 
tisti, ki je prvi prišel na kraj nezgode. 

Udeleženec v prometni nezgodi ima pravico 
zahtevati od tistih, ki so bili navzoč i, ko se je 
pripetila nezgoda, ime, priimek in naslov in so 
mu ti dolžni dati te podatke. 

66. č len 
Udeleženci prometne nezgode, pri kateri je 

nastala le manjša premoženjska škoda, so si 
dolžni pokazati listine o istovetnosti, vozniki 
motornih vozil pa tudi potrdila o obveznem 
zavarovanju. 

Voznik, ki povzroč i prometno nezgodo, v 
kateri je nastala drugemu le manjša premo- 
ženjska škoda, oškodovanec pa ni navzoč na 
kraju nezgode, mora takoj po nezgodi oško- 
dovancu sporočiti svoje ime, priimek in na- 
slov. 

67. č len 
Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi, pri 
kateri je nastala le manjša premoženjska ško- 
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OPOMBE: da. mora ukreniti vse potrebno, da poškodo- 
vano vozilo in drugi predmeti, ki so zaradi 
prometne nezgode na vozišču, ne ogrožajo ali 
ovirajo promet. Poškodovano vozilo in druge 
predmete mora takoj odstraniti z vozišča. 

Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi, v 
kateri je kdo izgubil življenje ali se je poško- 
doval ali je nastala večja premoženjska škoda, 
mora takoj po opravljenem ogledu odstraniti 
z vozišča poškodovano vozilo, tovor in druge 
predmete, ki so zaradi nezgode na vozišču. 

Če voznik iz prvega ali drugega odstavka 
tega člena ne more odstraniti vozila, tovora ali 
drugih prdmetov z vozišča, mora to takoj, ko 
je obveščena o dogodku storiti organizacija 
za vzdrževanje cest. 

68. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve mora oditi na kraj prometne 
nezgode, če je obveščena, da je v njej kdo 
izgubil življenje ali je bil poškodovan, ali če je 
nastala večja premoženjska škoda, ali če je v 
nezgodi udeleženo vozilo, ki prevaža nevarne 
snovi, ali če kakšen od udeležencev ravna v 
nasprotju z 66. členom tega zakona. 

69. člen 
Zdravstveni zavod, ki sprejema na zdravlje- 

nje oziroma nudi zdravniško pomoč osebi, ki 
je bila poškodovana v prometni nezgodi in 
ugotovi, da o nezgodi ni bila obveščena po- 
staja milice, mora to takoj sporočiti najbližje- 
mu organu za notranje zadeve. 

70. člen 
Če oseba poškodovana v prometni nezgodi 

umre za poškodbami je zdravstveni zavod to 
dolžan takoj sporoč iti postaji milice. 

71. člen 
Pristojna uradna oseba, ki vodi ogled na 

kraju prometne nezgode, v kateri je kdo izgu- 
bil življenje ali je bil poškodovan ali je nastala 
večja premoženjska škoda, odredi strokovni 
pregled voznika in drugih oseb, ki so bile 
udeležencev v prometni nezgodi, če sumi, da 
so bile pod vplivom alkohola, mamil ali drugih 
psihoaktivnih zdravil. 

72. člen 
Kdor je bil kakorkoli udeležen v prometni 

nezgodi, v kateri je kdo izgubil življenje ali je 
bil poškodovan ali je v njej nastala večja pre- 
moženjska škoda, ne sme uživati alkoholnih 
pijač pred zaključkom dejanj in ukrepov, ki jih 
na kraju prbmetne nezgode opravijo pristojne 
uradne osebe. 

73. člen 
Kadar je bila o zasledovanju neznanega 

povzroč itelja prometne nezgode, v kateri je 
kdo izgubil življenje ali je bil poškodovan ali je 
nastala več ja premoženjska škoda, obvešče- 
na javnost s sredstvi javnega obveščanja ozi- 
roma po posebnem naroč ilu pristojnega or- 
gana za notranje zadeve, je organizacija zdru- 

ženega dela, ki prodaja potrebščine za vozila 
na motorni pogon, ter organizacija združene- 
ga dela, obrtna delavnica in drugi, ki poprav- 
ljala vozila na motorni pogon in priklopna 
vozila ali ki opravljajo prevoz ali vleko vozil, 
dolžna sporočiti pristojnemu organu za no- 
tranje zadeve podatke o sumljivem nakupu 
avtomobilskega rezervnega dela, oziroma o 
sumljivem naroč ilu popravila oziroma prevo- 
za ali vleke vozila. 

Organizacije združenega dela, ki so imetni- 
ki pravice uporabe vozil na motorni pogon 
morajo v primerih iz prejšnjega odstavka pre- 
gledati svoja vozila na motorni pogon in dati 
pristojnemu organu za notranje zadeve zahte- 
vana obvestila. 

V. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE 
NA CESTI 

74. člen 
Določbe zakona o javnih shodih in javnih 

prireditvah veljajo tudi za športne in druge 
prireditve na cesti, če ni v tem zakonu druga- 
če določeno. 

75. člen 
Dovoljenje za športno ali drugo prireditev 

na cesti se lahko izda organizatorju, ki je 
pravna oseba. 

Za športno ali drugo prireditev na cesti na 
območju ene občine izda dovoljenje za notra- 
nje zadeve pristojni občinski upravni organ. 

Za športno ali drugo prireditev na cesti z 
območja dveh ali več občin izda dovoljenje 
republiški sekretariat za notranje zadeve ozi- 
roma upravni organ za notranje zadeve po- 
sebne družbenopolitične skupnosti, kadar 
gre za športno ali drugo prireditev na cesti z 
njenega območja. 

Dovoljenje za športno prireditev na cesti se 
ne sme izdati če bi bilo potrebno zaradi prire- 
ditve začasno prepovedati promet, ker ga ni 
mogoče preusmeriti na drugo cesto, ali če bi 
bilo potrebno za daljši čas ustaviti promet na 
važnejših prometnih smereh 

Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti 
mora prisotni občinski upravni organ za no- 
tranje zadeve dobiti mnenje pristojne postaje 
milice k predlogu ukrepov organizatorja pri- 
reditve za varno izvedbo prireditve. 

76. č len 
Za prireditveni prostor športne prireditve na 

cesti se smatrajo tekmovalna proga, prostori 
za gledalce in prostori za vozila tekmovalcev 

* in gledalcev. 

77. člen 
Vlogo za dovolitev športne ali druge prire- 

ditve na cesti mora organizator predložiti pri- 
stojnemu organu najpozneje 30 dni pred pri- 
reditvijo. 

V vlogi za dovolitev športne prireditve na 
cesti je treba zlasti navesti ukrepe, ki jih bo 
storil organizator za varnost tekmovalcev, 
gledalcev in udeležencev v prometu. 
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Organizator športne hitrostne prireditve na 
cesti mora priglasiti prireditev pristojnemu 
organu za notranje zadeve pred vpisom v 
ustrezni športni koledar. 

Vlogi za dovolitev športne hitrostne priredi- 
tve na cesti je treba priložiti izjavo športne 
organizacije, ki vpiše prireditev v športni kole- 
dar, da je organizator sposoben izvesti po- 
trebne varnostne ukrepe na prireditvi, in do- 
voljenje za zaporo ceste pristojnega upravne- 
ga organa za promet, če je zaradi prireditve 
potrebno prepovedati promet. 

Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo 
ceste pristojnega upravnega organa za pro- 
met mora organizator prireditve priložiti vlogi 
tudi za vse druge prireditve na cesti in ob 
cesti, če je zaradi njih potrebno omejiti, preu- 
smeriti ali prepovedati promet. 

78. člen 
Organizator športne ali druge prireditve na 

cesti in ob cesti mora takoj po končani prire- 
ditvi odstraniti s ceste prometne znake, druge 
označbe, naprave in predmete, ki so bili po- 
stavljeni za izvedbo prireditve in prireditveni' 
prostor postaviti v prejšnje stanje. 

VI. VOZNIKI 

1. Pogoji za vožnjo vozila 

79. člen 
Določbe zakona o temeljih varnosti cestne- 

ga prometa o ugotavljanju alkoholiziranosti in 
ukrepih, ki so predpisani za voznike, veljajo 
tudi za voznike inštruktorje. 

Voznik oziroma voznik inštruktor se mora 
pri ugotavljanju alkoholiziranosti ravnati po 
tehničnih navodilih proizvajalca sredstva ali 
aparata, ki mu jih posreduje pooblaščena ura- 
dna oseba organa za notranje zadeve. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena 
ne more opraviti preizkusa alkoholiziranosti 
po tehničnih navodilih proizvajalca sredstva 
ali aparata, ji lahko pooblaščena uradna tise- 

. ba organa za notranje zadeve odredi strokov- 
ni pregled. 

O uporabi naprave za ugotavljanje alkoholi- 
ziranosti po izdihanem zraku se sestavi zapi- 
snik. 

> 80. člen 
Strokovne preglede za ugotavljanje, če je 

bil voznik vozila na motorni pogon ali voznik 
inštruktor pod vplivom alkohola, drugih ma- 
mil ali psihoaktivnih zdravil opravljajo poo- 
blaščeni zdravstveni ali drugi zavodi, ki imajo 
ustrezen kader in opremo. 

Zdravstvene zavode iz prejšnjega odstavka 
tega člena določ i predsednik republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo 
ter predpiše način ali postopek pri ustreznih 
pregledih in analizah. 

81. člen 
Voznik mora med vožnjo v cestnem prome- 

tu uporabljati očala in druge pripomočke za 
vožnjo, ki so vpisani v vozniškem dovoljenju. 

82. člen 
Traktor sme voziti v cestnem prometu kdor 

ima veljavno vozniško dovoljenje za traktor. 

83. člen 
Delovni stroj, motokultivator in kolo z mo- 

torjem sme voziti v cestnem prometu kdor 
ima potrdilo o. znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa ali voznik, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
oziroma traktorjev. 

2. Usposabljanje voznikov vozil na 
motorni pogon 

84. člen 
Kandidati za voznike motornih vozil se 

usposabljajo v avto šoli. 
Avto šola se lahko ustanovi kot organizacija 

združenega dela ali pa se organizira kot de- 
javnost v organizaciji združenega dela s po- 
droč ja izobraževanja ali prometa, v avtomoto 
društvu, organizaciji ljudske tehnike ali v 
združenju šoferjev in avtomehanikov. Avto 
šola je tudi v izobraževalnem centru organov 
za notranje zadeve „ 

Avto šole morajo biti evidentirane pri občin- 
skem upravnem organu za notranje zadeve na 
območju katerega ima ustanovitelj sedež. 

Nadzor nad zakonitostjo dela avto šol 
opravlja organ iz prejšnjega odstavka. Pri 
nadzoru izvajanja programa usposabljanja 
kandidatov za voznike strokovno sodelujeta 
tudi avtomoto zveza Slovenije in zveza zdru- 
ženj šoferjev in avtomehanikov Slovenije in 
pedagoška služba v skladu s posebnimi pred- 
pisi. 

85. člen 
Avto šola mora imeti ustrezen šolski prostor 

za teoretični pouk ter šolski inventar in opre- 
mo, potrebno za opravljanje dejavnosti avto 
šole. 

Avto šola mora imeti najmanj dva voznika 
inštruktorja, ki imata v avto šoli lastnost de- 
lavca v združenem delu ža nedoločen ali do- 
ločen čas. 

Organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prejš- 
njih odstavkov tega člena, lahko prične z 
opravljanjem dejavnosti avto šole, ko ji pri- 
stojni občinski upravni organ izda potrdilo o 
evidentiranju avto šole. 

Avto šola lahko pripravlja kandidate za voz- 
nike motornih vozil tudi izven svojega sedeža, 
če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
tega člena in dobi soglasje občinskega uprav- 
nega ogana za notranje zadeve, na območju 
katerega bo opravljala to dejavnost. Ta ogan 
opravlja tudi nadzorstvo nad zakonitostjo de- 
lovanja avto šole na njegovem območju. 

86. člen 
V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za 

voznike motornih vozil samo vozniki inštruk- 
torji, ki imajo veljavno inštruktorsko dovolje- 
nje ustrezne kategorije. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: Predpise o varnosti cestnega prometa, 
osnove delovanja napav in opreme na motor- 
nem vozilu, psihologijo v cestnem prometu in 
prometno etiko lahko v avto šoli poučujejo 
tudi osebe, ki imajo ustrezno visoko, višjo ali 
srednjo izobrazbo, vozniško dovoljenje za 
motoma vozila kategorije B, dodatno strokov- 
no pedagoško in andragoško usposobljenost 
po posebnem vzgojnoizobraževalnem pro- 
gramu (v nadaljnjem besedilu: uč itelj predpi- 
sov) in imajo veljavno dovoljenje za uč itelja 
predpisov. 

87. člen 
Pristojni občinski upravni organ za notranje 

fzadeve lahko začasno prepove delo avto šo- 
le, če ugotovi pomanjkljivosti pri izvajanju 
vzgojnoizobraževalnega programa ali če avto 
šola ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

Avto šola mora prenehati z delom, če ji je 
izrečena začasna prepoved dela po prvem 
odstavku tega člena. 

V odločbi o začasni prepovedi določ i organ 
iz prejšnjega odstavka rok v katerem mora 
avto šola odpraviti ugotovljene pomanjkljivo- 
sti. Ta rok ne sme biti daljši kot 3 mesece. 

Če avto šola v določenem roku ne odpravi 
pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 
prejšnjega odstavka tega člena, izda organ iz 
prvega odstavka tega člena odločbo o izbrisu 
iz evidence avto šol in o preklicu potrdila o 
evidentiranju avto šole. 

88. člen 
V avto šoli se kandidati za voznike motornih 

vozil pripravljajo po predpisanem programu 
usposabljanja. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda 
v soglasju s predsednikom republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo in predsednikom republiškega komi- 
teja za zdravstveno in socialno varstvo na- 
tančnejše predpise o opremljenosti in delu 
avto šol in program usposabljanja kandidatov 
za voznike motornih vozil. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda 
natančnejše predpise o označevanju vozil, na 
katerih se uč ijo kandidati. 

89. člen 
Kandidat za voznika motornega vozila in za 

voznika traktorja se za teoretični del vozni- 
škega izpita lahko pripravlja tudi sam. 

Kandidat za voznika motornega vozila, ki je 
bil na teoretičnem delu vozniškega izpita tri- 
krat zaporedoma neuspešen, mora nadaljeva- 
ti usposabljanje za teoretični del vozniškega 
izpita v avto šoli. 

90. člen 
Kandidat za voznika motornega kolesa brez 

prikolice se sme uč iti v praktični vožnji na 
cesti brez nadzorstva voznika inštruktorja, če 
je v avto šoli uspešno opravil preizkus osnov- 
nih spretnosti in obvladanja motornega kole- 
sa in če je z uspehom opravil teoretični del 
vozniškega izpita ali če že ima vozniško dovo- 

ljenje za motorno vozilo kategorije B, C ali D. 
Kandidat za voznika motornega kolesa ne 

sme med učenjem vožnje po cesti prevažati 
potnika, razen voznika inštruktorja. 

91. člen 
Kandidat za voznika traktorja se sme uč iti v 

praktični vožnji po cesti pod nadzorstvom 
voznika inštruktorja ali pod nadzorstvom voz- 
nika, ki ima najmanj 3 leta vozniško dovolje- 
nje za vožnjo traktorja in ki v organizaciji, v 
kateri združuje delo opravlja dela in naloge 
voznika traktorja. 

Voznik traktorja iz prejšnjega odstavka mo- 
ra imeti za poučevanje posebno potrdilo, ki 
ga izda pristojni občinski upravni organ za 
notranje zadeve. 

92. člen 
Na cesti se sme uč iti vožnje motornega 

vozila ali traktorja tudi oseba, ki ji ne manjka 
več kot 6 mesecev do starosti, predpisane za 
pridobitev pravice voziti motorno vozilo ozi- 
roma traktor. 

Kandidati za voznike motornih vozil, ki jim 
bo vožnja vozila glavni poklic in se usposab- 
ljajo po ustreznih programih srednjega izo- 
braževanja, se lahko začnejo uč iti vožnje po 
cesti, če jim ne manjka več kot eno leto do 
starosti predpisane za pridobitev pravice vo- 
ziti motorno vozilo oziroma traktor. 

93. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve v 

soglasju s predsednikom republiškega komi- 
teja, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
predpiše program usposabljanja kandidatov 
za voznike traktorjev, delovnih strojev, moto- 
kultivatorjev in koles z motorjem. 

3. Vozniki inštruktorji ter uč itelji 
predpisov. 

94. člen 
Inštruktorsko dovoljenje določene katego- 

rije lahko dobi oseba, ki ima najmanj izobra- 
zbo, pridobljeno po ustreznih programih 
srednjega izobraževanja, je uspešno končala 
program za voznika inš^fuktorja ustrezne ka- 
tegorije v vzgojnoizobraževalni organizaciji, 
ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje 
ustrezne kategorije in v zadnjih treh letih ni 
bila pravnomočno obsojena za kaznivo deja- 
nje ogrožanja javnega prometa in ji v zadnjih 
dveh letih ni bil v postopku za prekrške izre- 
čen varstveni ukrep prepovedi vožnje motor- 
nega vozila zaradi vožnje pod vplivom alko- 
hola. 

Osebam, ki so uspešno opravile program 
izobraževanja, za katerega se šteje, da zajema 
vsebino programa za voznika inštruktorja iz 
prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebno 
opraviti tega programa, temveč opravijo izpit 
pred posebno komisijo vzgojno-izobraževal- 
ne organizacije iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 
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Predsednik Republiškega komiteja za vzgo- 
jo in izobraževanje ter telesno kulturo določ i v 
soglasju z republiškim sekretarjem za notra- 
nje zadeve, kateri programi izobraževanja za- 
jemajo vsebino programa za voznika inštruk- 
torja iz prvega odstavka tega člena. 

Posebna izobraževalna skupnost za peda- 
goško usmeritev in posebna izobraževalna 
skupnost za promet in zveze v soglasju z 
republiškim sekretarjem za notranje zadeve 
predpišeta program za voznika inštruktorja in 
program za učitelja predpisov in določita 
vzgojno izobraževalne organizacije iz prvega 
odstavka tega člena. Program se oblikuje v 
skladu z zakonom o usmerjenem izobraževa- 
nju. 

Program usposabljanja za voznika inštruk- 
torja obsega zlasti: 

1. predpise o varnosti cestnega prometa z 
načeli varne vožnje ter nevarnosti, ki nastane- 
jo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotujejo 
predpisom in načelu varne vožnje; 

2. osnove psihologije z načeli etike v cest- 
nem prometu; 

3. osnove teorije pouka - didaktika; 
4. poznavanje motornih vozil; 
5. vožnja motornega vozila; 
6. zgradba in izvedba učne ure vožnje mo- 

tornega vozila - praktično poučevanje. 
Program usposabljanja za uč itelja predpi- 

sov obsega zlasti vsebino 1., 2., 3. in 4. točke 
programa iz prejšnjega odstavka tega člena. 

95. člen 
Voznik inštruktor in uč itelj predpisov mora- 

ta v avto šoli redno obnavljati in dopolnjevati 
znanje po posebnem programu, ki vsebuje 
znanje iz petega odstavka 94. člena tega za- 
kona. 

Avto šola mora zagotoviti izvajanje poseb- 
nega programa iz prvega odstavka tega člena. 

Poseben program iz prejšnjega odstavka in 
način izvajanja tega programa določita po- 
sebna izobraževalna skupnost za pedagoško 
usmeritev in posebna izobraževalna skupnost 
za promet in zveze v soglasju z republiškim 
sekretarjem za notranje zadeve in ob strokov- 
ni pomoč i avto moto zveze Slovenije in zveze 
združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 

96. člen 
Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovo- 

ljenje za uč itelja predpisov izda in podaljšuje 
obč inski upravni organ za notranje zadeve na 
območju katerega ima voznik inštruktor ozi- 
roma uč itelj predpisov stalno prebivališče. 

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. 
Veljavnost dovoljenja se podaljšuje na podla- 
gi potrdila avto šole o uspešno končanem 
posebnem programu iz prvega odstavka 95. 
člena tega zakona. 

97. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve 

predpiše obrazec dovoljenja za voznika in- 
štruktorja in uč itelja predpisov ter določ i po- 
stopek pri izdaji, podaljšanju in zamenjavi te- 
ga dovoljenja in vodenja evidenc. 

98. člen 
Voznik inštruktor sme pripravljati v praktič - 

ni vožnji po cesti samo kandidate za voznike 
motornih vozil avto šole. 

Voznik inštruktor, ki je v delovnem razmerju 
v avto šoli ali v organizaciji združenega dela 
ali drugi organizaciji, ki opravlja dejavnost 
avto šole, sme pripravljati kandidate za vozni- 
ke v praktični vožnji motornega vozila po ce- 
sti največ osem ur dnevno, voznik inštruktor, 
ki to opravlja kot dopolnilno delo, pa največ  
štiri ure dnevno. 

Učna ura praktične vožnje s pripravo na 
vožnjo in analizo vožnje traja 60 minut. 

Voznik inštruktor mora imeti med priprav- 
ljanjem kandidata za voznika v praktični vož- 
nji motornega vozila po cesti pri sebi veljavno 
vozniško dovoljenje in veljavno dovoljenje za 
voznika inštruktorja in ju pokazati na zahtevo 
pooblaščene uradne osebe organa za notra- 
nje zadeve. 

99. člen 
Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandi- 

data za voznika v vožnji motornega vozila po 
cesti, če je utrujen, bolan, če ima v organizmu 
kaj alkohola, če je pod vplivom mamil, psi- 
hoaktivnih zdravil ali v takšnem duševnem 
stanju, da ne more zanesljivo nadzirati kandi- 
data, ki ga uč i. 

Med pripravljanjem kandidata iz prejšnjega 
odstavka voznik inštruktor ne sme uživati al- 
koholnih pijač . 

Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu 
za voznika, vožnje motornega vozila po cesti, 
če meni, da zaradi utrujenosti, bolezni, dušev- 
nega stanja, vpliva alkohola, mamil ali psi- 
hoaktivnih zdravil ne more zanesljivo voziti. 

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ve- 
ljajo tudi za voznika, ki pouč ije v praktični 
vožnji po cesti kandidata za voznika traktorja. 

100. člen 
Vozniku inštruktorju, ki mu je izrečen var- 

nostni ukrep prepovedi opravljanja vozniške- 
ga poklica ali prepoved vožnje motornega 
vozila določene vrtse ali kategorije oziroma 
traktorja in vozniku inštruktorju, ki mu je v 
postopku za prekršek izrečen varstveni ukrep 
prepovedi vožnje motornega vozila določene 
vrste ali kategorije, se odvzame inštruktorsko 
dovoljenje za dobo, za katero velja tak ukrep. 

Vozniku inštruktorju, ki mu je bila v treh 
letih trikrat izrečena prepoved vožnje motor- 
nega vozila določene vrste ali kategorije, se 
odvzame inštruktorsko dovoljenje za dobo 
enega leta. 

Inšruktorsko dovoljenje se odvzame tudi 
vozniku inštruktorju, ki postane telesno ali 
duševno nezmožen voziti motorno vozilo, do- 
kler traja ta telesna ali duševna nezmožnost. 

Odločbo o odvzemu dovoljenja za voznika 
inštruktorja izda pristojni občinski upravni or- 
gan za notranje zadeve. 

4. Vozniški izpiti 
101. Člen 

Kandidati za voznike motornih vozil, trak- 
torjev, delovnih strojev, motokultivatorjev in 
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OPOMBE: koles z motorjem se priglasijo za izpit oziro- 
ma preizkus pri občinskem upravnem organu 
za notranje zadeve, na območju katerega 
imajo stalno prebivališče oziroma začasno 
prebivališče več kot šest mesecev. 

Kandidati za voznike traktorjev, ki obiskuje- 
jo organiziran tečaj izven kraja stalnega ozi- 
roma začasnega prebivališča, se lahko prigla- 
sijo za izpit pri občinskem upravnem organu 
za notranje zadeve na območju katerega se 
izvaja organiziran tečaj. 

Kandidati za voznike motornih vozil lahko 
opravljajo vozniški izpit, če izpolnjujejo pogo- 
je za pridobitev pravice voziti motorno vozilo. 

102. člen 
Kandidati za voznike motornih vozil oprav- 

ljajo vozniški izpit pred izpitno komisijo v iz- 
pitnem centru, na območju katerega imajo 
stalno oziroma začasno prebivališče več kot 
šest mesecev. 

Republiški sekretar za notranje zadeve do- 
loč i izpitne centre in njihova območja ter do- 
loč i, za katere kategorije vozil se v posamez- 
nem izpitnem centru glede na gostoto prome- 
ta, urejenost prometnih površin, opremljenost 
križišč in podobno, opravljajo vozniški izpiti. 

103. člen 
Izpitno komisijo iz prejšnjega člena imenuje 

izvršni svet občinske skupščine na katere ob- 
močju je sedež izpitnega centra, v soglasju z 
izvršnimi sveti občinskih skupščin, ki spadajo 
v območje izpitnega centra. Predsednik in 
namestnik predsednika izpitne komisije mo- 
rata imeti visoko ali višjo izobrazbo, člani iz- 
pitne komisije pa najmanj srednjo izobrazbo. 

Pogoj za opravljanje dela v izpitni komisiji 
je najmanj eno letno neprekinjeno poučeva- 
nje vožnje v avto šoli, opravljen preizkus 
usposobljenosti pred komisijo Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve za kategorijo 
za katero bo ocenjeval kandidata in da ima 
veljavno vozniško dovoljenje za motorno vo- 
zilo te kategorije. 

104. člen 
Pri oceni uspešnosti kandidata za voznika 

motornega vozila na vozniškem izpitu iz vož- 
nje, sodeluje tudi voznik inštruktor, ki je kan- 
didata pripravljal za voznika. 

105. člen 
Preizkus s področja »ravnanje ob prometni 

nezgodi« kot dela izpita za voznike motornih 
vozil, se opravi pri strokovni enoti organizaci- 
je Rdečega križa po programu, ki je v skladu s 
156. členom zakona o temeljih varnosti cest- 
nega prometa. O opravljenem preizkusu se 
izda potrdilo. 

Predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo določ i, kateri 
izpit iz prve pomoč i in kakšna zdravstvena 
izobrazba so pogoj, da je kandidat oproščen 
ustreznega preizkusa s področja »ravnanja 
ob prometni nezgodi.« 

Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne 
dela kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje 

za vožnjo motornih vozil katerekoli kategorije 
in kandidat, ki je v skladu z drugim odstavkom 
tega člena tega izpita oproščen. 

106. člen 
Kandidati za voznike traktorjev, delovnih 

strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem 
opravljajo izpit oziroma preizkus znanja pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa pred komi- 
sijo, ki jo imenuje izvršni svet občinske skup- 
šč ine. 

Izpit oziroma preizkus iz prejšnjega odstav- 
ka tega člena se lahko opravlja tudi pred 
pristojno komisijo iz 103. člena tega zakona. 

107. člen 
Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandi- 

dat za voznika motornega vozila oziroma 
traktorja s traktorsko prikolico zna snov, ki je 
predpisana s programom usposabljanja, in ali 
obvlada vožnjo motornega vozila določene 
kategorije oziroma vožnje traktorja s traktor- 
sko prikolico s potrebno spretnostjo. 

Pri preizkusu znanja predpisov o varnosti 
cestnega prometa se ugotavlja ali kandidat za 
voznika delovnega stroja, motokultivatorja ali 
kolesa z motorjem pozna snov, ki je predpisa- 
na s programom usposabljanja. 

108. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda 

natančnejše predpise o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati člani izpitnih komisij in o načinu 
opravljanja vozniškega izpita za voznike mo- 
tornih vozil in traktorjev ter preizkusa znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa za 
voznika delovnega stroja, motokultivatorja in 
kolesa z motorjem in preverjanju vozniškega 
znanja. 

Stroške vozniškega izpita, preizkusa znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa in 
preverjanja vozniškega znanja plača kandi- 
dat. 

Višino stroškov izpita, preizkusa in prever- 
janja znanja določ i izvršni svet občinske 
skupšč ine, kjer je sedež izpitnega centra ozi- 
roma komisije iz 106. člena tega zakona v 
soglasju z republiško skupnostjo za cene in 
po predhodnem mnenju izvršnih svetov ob- 
činskih skupšč in, ki spadajo v območje izpit- 
nega centra. 

5. Pridobitev pravice, voziti traktor, 
delovni stroj, motokultivator in kolo z 

motorjem 

109. č len 
Pravico, voziti traktor v cestnem prometu, 

lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. da je telesno in duševno zmožna voziti 
traktor, 

2. da je dopolnila starost 15 let; 
3. da je napravila izpit za vožnjo traktorja, 
4. da ji ni z odločbo pristojnega organa 

izrečena prepoved vožnje traktorja, 
5. da ima potrdilo o uspešno opravljenem 
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tečaju o varnem delu s traktorjem in traktor- 
skimi priključki. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja se 
izda na lastno zahtevo osebi, ki izpolnjuje 
pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja se 
izda z veljavnostjo deset let, osebam, ki so 
starejše od 65 let pa z veljavnostjo treh let. 

Predsednik republiškega komiteja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve 
predpiše program usposabljanja za varno de- 
lo s traktorjem in način izdajanja potrdil iz 5. 
točke prvega odstavka tega člena. 

110. člen 
Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovo- 

ljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, C 
ali D se izda vozniško dovoljenje za vožnjo 
traktorja, če pridobijo potrdilo iz 5. točke pr- 
vega odstavka 109. člena tega zakona. 

111. člen 
Pravico voziti delovni stroj, motokultivator 

ali kolo z motorjem lahko pridobi oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je dopolnila starost 18 let za vožnjo 
delovnih strojev, 15 let za vožnjo motokultiva- 
torjev oziroma 14 let za vožnjo koles z motor- 
jem, 

2. da je napravila preizkus znanja iz predpi- 
sov o varnosti cestnega prometa. 

Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cest- 
nega prometa se izda na lastno zahtevo osebi, 
ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Če komisija za preizkus iz 106. člena tega 
zakona utemeljeno sumi, da oseba iz zdrav- 
stvenih razlogov ni zmožna varne vožnje kole- 
sa z motorjem, napoti kandidata k pristojne- 
mu občinskemu upravnemu organu, da ga ta 
napoti na zdravstveni pregled k zdravniku 
splošne medicine zdravstvene organizacije, 
na ombočju katere ima oseba stalno ali zača- 
sno prebivališče. 

Veljavnost potrdila o znanju predpisov o 
varnosti cestnega prometa ni omejena. 

112. člen 
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vo- 

zil oziroma traktorja ter potrdilo o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa izda 
na zahtevo upravičenca občinski upravni or- 
gan za notranje zadeve, na območju katerega 
ima upravičenec stalno prebivališče oziroma 
začasno prebivališče več kot 6 mesecev. 

Republiški sekretar za notranje zadeve 
predpiše postopek za izdajanje, zamenjavo in 
podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj in 
za izdajanje potrdil o znanju predpisov o var- 
nosti cestnega prometa ter obrazcu vozniške- 
ga dovoljenja za vožnjo traktorja in potrdila o 
znanju predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta. 

113. člen 
Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor, 

delovni stroj, motokultivator ali kolo z motor- 
jem, mora imeti pri sebi veljavno vozniško 
dovoljenje oziroma potrdilo o znanju predpi- 

sov o varnosti cestnega prometa in ga poka- 
zati na zahtevo pooblaščene uradne osebe 
organa za notranje zadeve. 

114. člen 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe 

vozila na motorni pogon kot tudi voznik, ki 
mu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ne 
sme dati vozila v upravljanje osebi, ki nima 
pravice voziti tako vozilo. 

115. člen 
Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo 

motornih vozil ali traktorja podaljšuje na za- 
htevo voznika pristojni občinski upravni or- 
gan za notranje zadeve, ki vodi voznika v 
evidenci. 

116. člen 
Določbe od 194. do 199. člena zakona o 

temeljih varnosti cestnega prometa se pri- 
merno uporabljajo tudi za voznike traktorjev, 
delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z 
motorjem. 

6. Zdravstveni pregledi voznikov 

117. člen 
Zdravniško spričevalo o telesni in duševni 

zmožnosti kandidata za voznika motornega 
vozila izda pooblaščena zdravstvena organi- 
zacija, na območju katere ima kandidat za 
voznika stalno ali začasno prebivališče, na 
podlagi pregleda zdravnika specialista sploš- 
ne medicine ali zdravnika specialista medici- 
ne dela. 

Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko 
zdravnik iz prejšnjega odstavka glede na re- 
zultate zdravniškega pregleda in zdravstvene 
dokumentacije lečečega zdravnika napoti 
kandidata za voznika motornega vozila na 
pregled še k zdravniku specialistu za očesne 
bolezni, k zdravniku specialistu za živčne bo- 
lezni ali h kakšnemu drugemu zdravniku spe- 
cialistu, po potrebi pa tudi k psihologu. 

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni 
zmožnosti kandidata za voznika traktorjev iz- 
da na podlagi pregleda zdravnik splošne me- 
dicine zdravstvene organizacije, na območju 
katere ima kandidat stalno ali začasno prebi- 
vališče. Zdravniško spričevalo velja eno leto! 

118. člen 
Kandidat za voznika in voznik, ki se ne 

strinja z zdravniškim spričevalom o telesni in 
duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, 
traktorjev in koles z motorjem lahko zahteva 
ponoven zdravstveni pregled pred posebno 
zdravniško komisijo. 

Mnenje te zdravniške komisije je dokončno. 

119. č len 
Predsednik Republiškega komiteja za 

zdravstveno in socialno varstvo izda v soglas- 
ju z republiškim sekretarjem za notranje za- 
deve natančnejše predpise o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije 
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OPOMBE: iz 117. člena tega zakona, o načinu in postop- 
ku izdajanja zdravniških spričeval za voznike 
motornih vozil in traktorjev, o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki 
traktorjev, pooblasti zdravstvene organizacije 
za opravljanje zdravstvenih pregledov kandi- 
datov za voznike in voznike motornih vozil, ter 
imenuje zdravniške komisije iz 118. člena te- 
ga zakona. 

120. člen 
Kontrolni zdravstveni pregled voznika mo- 

tornega vozila ali traktorja, za katerega se 
utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov 
ni več zmožen za zanesljivo vožnjo, opravi 
zdravstvena organizacija, ki jo pristojni ob- 
činski upravni organ za notranje zadeve dolo- 
č i z odločbo, s katero je voznika poslal na tak 
pregled. 

Kontrolni zdravstveni pregled voznika iz 
prejšnjega odstavka lahko zahteva vsak or- 
gan, ki je pristojen za nadzorstvo cestnega 
prometa, javno tožilstvo, sodišče, sodnik za 
prekrške, občinski upravni organ za notranje 
zadeve, ki vodi voznika v evidenci, kot tudi 
organizacija združenega dela in druga orga- 
nizacija ali organ, v katerem je voznik zapo- 
slen kot voznik, organizacija, ki opravlja 
zdravstvene preglede voznikov, pa tudi druga 
zdravstvena organizacija, ki posumi v telesno 
in duševno zmožnost voznika motornega vo- 
zila ali traktorja. 

Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu voz- 
nika mora biti vselej zdravnik specialist za 
bolezni, zaradi katerih je voznik poslan na 
zdravstveni pregled. 

121. člen 
Organizacija združenega dela, druga sa- 

moupravna organizacija, skupnost ali organ, 
ki zaposluje voznike, ne sme dovoliti, da bi 
vozil njihov traktor voznik, ki ni bil na kontrol- 
nem zdravstvenem pregledu, na katerega je 
bil napoten. 

122. č len 
Vozniki motornih vozil in traktorjev, ki so 

dopolnili starost 65 let, morajo na kontrolni 
zdravstveni pregled najmanj vsaka tri leta. 

Zdravniško spričevalo o kontrolnem zdrav- 
stvenem. pregledu izdajajo pooblaščene 
zdravstvene organizacije iz 117. člena tega 
zakona. 

123. člen 
Stroške zdravstvenega pregleda iz 117., 

118. in 122. člena tega zakona plača kandidat 
za voznika oziroma voznik. 

Stroške za kontrolni zdravstveni pregled 
voznikov motornih vozil in traktorjev, ki so 
vozniki pri organizaciji združenega dela, dru- 
gi samoupravni organzaciji, skupnosti ali or- 
ganu ali pri posamezniku, plača vselej organ, 
organizacija ali posameznik, pri katerem je 
voznik zaposlen, stroške kontrolnih zdrav- 
stvenih pregledov drugih voznikov pa krije 
pristojna zdravstvena skupnost. 

Višina stroškov zdravstvenih pregledov iz 
prvega odstavka tega člena se določa po me- 

rilih, ki veljajo v občinski zdravstveni skupno- 
sti na območju katere ima sedež pooblaščena 
zdravstvena organizacija. 

124. člen 
Če se med pregledom ali zdravljenjem ute- 

meljeno podvomi v voznikove telesne ali du- 
ševne zmožnosti za vožnjo motornih vozil ali 
traktorjev, mora zdravstvena organizacija na- 
potiti voznika na pregled k pooblaščeni 
zdravstveni organizaciji iz 117. člena tega za- 
kona. 

Če se pri pregledu pri zdravstveni organiza- 
ciji iz 117. člena tega zakona ugotovi,, da je 
voznik postal telesno ali duševno nezmožen 
za vožnjo motornega vozila ali traktorja,>mora 
zdravstvena organizacija to sporočiti pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu, ki vodi 
voznika v evidenci, v osmih dneh po pregledu. 

Zdravnika, pooblaščeno zdravstveno orga- 
nizacijo in drugo zdravstveno organizacijo ne 
veže dolžnost čuvanja poklicne skrivnosti, če 
zaradi varnosti v prometu ravnajo v skladu s 
prvim in drugim odstavkom tega člena, če- 
prav voznik za to ni dal pristanka. Stroške 
zdravstvenih pregledov po tem členu krije pri- 
stojna zdravstvena skupnost. 

VII. VOZILA 

1. Preizkus vozil 

125. člen 
Motorna in priklopna vozila, traktorji, kole- 

sa z motorjem in lahki priklopniki, ki se serij- 
sko ali posamično izdelujejo ali predelujejo 
ali uvažajo morajo biti glede konstrukcijskih 
lastnosti in naprav preizkušena preden se 
izroč ijo v promet. 

Vozila iz prvega odstavka tega člena preiz- 
kušajo pooblaščene organizacije združenega 
dela ali druge pooblaščene organizacije. O 
preizkušnji vozil se izda atest. 

Voznik posamično izdelanega ali predela- 
nega vozila iz prvega odstavka tega člena 
mora imeti listino (atest) o preizkusu vozila in 
jo na zahtevo pooblaščene uradne osebe or- 
gana za notranje zadeve pokazati. 

Stroške preizkušanja plača lastnik oziroma 
imetnik pravice uporabe preizkušenega vo- 
zila. 

Predsednik republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za notranje zadeve 
pooblasti organizacije iz prvega odstavka te- 
ga člena in izda natančnejše predpise o preiz- 
kušanju vozil in izdajanju atestov. 

126. člen 
Za predelavo v smislu tretjega odstavka 

125. člena tega zakona se štetje tudi vdelava 
naprave za pogon na stisnjen ali vtekočinjen 
plin. 

Ob predelavi vozila iz prejšnjega odstavka 
in ob vsaki predelavi naprav, ki so pomembne 
za varno vožnjo, preneha veljavnost promet- 
nega dovoljenja. Veljavnost prometnega do- 
voljenja se obnovi na podlagi izdanega atesta 
iz 125. člena tega zakona. 
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2. Dolžnosti voznika ob pregledu vozila 

127. č len 
Kadar pooblaščena uradna oseba organa 

za notranje zadeve ali pristojna inšpekcija za 
promet ugotavlja tehnično brezhibnost ali 
obremenitev vozila, mora voznik opraviti po- 
trebna opravila za izvršitev takega pregleda. 

Voznik mora na zahtevo pooblaščene ura- 
dne osebe organa za notranje zadeve pokaza- 
ti opremo, ki je predpisana za vozilo, v prime- 
ru, da je vozilo predelano za pogon na stis- 
njen ali vtekočinjen plin pa tudi atest o tehnič - 
ni brezhibnosti vgrajenosti te naprave; voznik 
avtobusa in tovornega motornega vozila mora 
pokazati posebno prevozni listino (potni na- 
log), voznik tovornega vozila pa tudi listine o 
tovoru. Opraviti mora tudi tehtanje vozila, če 
mu je bilo to odrejeno. 

Stroške tehtanja vozila, ki je preobremenje- 
no, plača lastnik oziroma imetnik pravice 
uporabe vozila. 

3. Registracija in podaljšanje 
veljavnosti registracije motornih in 
priklopnih vozil ter evidentiranje 
traktorjev in traktorskih priklopnikov. 

128. člen 
Registracijo in podaljšanje veljavnosti regi- 

stracije motornih in priklopnih vozil opravi 
pristojni občinski upravni organ za notranje 
zadeve, na območju katerega ima lastnik ozi- 
roma imetnik pravice uporabe motornega ali 
priklopnega vozila svoje stalno prebivališče 
oziroma sedež. 

Registracijo in podaljšanje veljavnosti regi- 
stracije motornih in priklopnih vozil lahko 
opravijo tudi organizacije, ki opravljajo te- 
hnične preglede, če jih obč inski upravni orga- 
ni za notranje zadeve za to posebej poobla- 
stijo. 

Organ iz prejšnjega odstavka hkrati s poo- 
blastilom določ i za to delo potrebne pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati taka organizacija. 

Registracijska območja za registracijo mo- 
tornih in priklopnih vozil v SR Sloveniji določ i 
republiški sekretar za notranje zadeve. 

129. člen 
Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogo- 

jev glede dimenzij, skupne teže in osne obre- 
menitve, smejo biti v prometu na cesti, če 
izpolnjujejo posebne pogoje, določene v do- 
voljenju, ki ga je izdala pristojna organizacija 
za vzdrževanje cest. 

Motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnju- 
jejo predpisanih pogojev glede dimenzije, ka- 
terih lastna teža presega 40 ton, in ki zaradi 
lastne teže prekoračujejo dovoljene osne 
obremenitve, morajo biti v prometu na cesti 
označena z rdeč imi registrskimi tablicami in 
imeti dovoljenje iz prejšnjega odstavka. 

130. č len 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe 

registriranega motornega vozila mora v 15 

dneh prijaviti pristojnemu občinskemu uprav- OPOMBE: 
nemu organu za notranje zadeve, ki vodi vozi- 
lo v evidenci, vsako spremembo (tehnične 
spremembe, spremembe lastništva, spre- 
membe prebivališča, oziroma sedeža, odjava 
ipd.), ki vpliva na spremembo podatkov v pro- 
metnem dovoljenju. 

Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano po- 
daljšanje registracije, ki je uničeno, odpisano 
ali odsvojeno na drugo registracijsko območ- 
je, mora lastnik oziroma imetnik pravice upo- 
rabe hkrati z odjavo izroč iti registrske tablice. 

Registrskih in preizkusnih tablic, ki so izda- 
ne za posamezna vozila, ni dovoljeno uporab- 
ljati na drugem vozilu. 

131. člen 
Traktorji in traktorski priklopniki, ki so v 

cestnem prometu, morajo biti evidentirani. 
Za traktorje in traktorske priklopnike se iz- 

da evidenčna tablica in prometno dovoljenje. 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda 

natančnejše predpise o evidentiranju traktor- 
jev in traktorskih priklopnikov in določ i obra- 
zec prometnega dovoljenja ter obliko in vse- 
bino evidenčne tablice za traktorje in traktor- 
ske priklopnike. 

Določbe 128. člena tega zakona veljajo smi- 
selno tudi za traktorje in traktorske priklop- 

Lastnik oziroma imetnik pravice evidentira- - 
nega traktorja in traktorskega priklopnika 
mora v 15 dneh prijaviti pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu za notranje zade- 
ve, ki vodi traktor in traktorski priklopnik v 
evidenci, spremembo stalnega prebivališča 
oziroma sedeža, spremembo lastnika oziroma 
imetnika pravice uporabe, kakor tudi, če je bil 
traktor uničen, odpisan ali ukraden. 

Če je traktor ali traktorski priklopnik odsvo- 
jen na drugo evidenčno območje, če je uni- 
čen ali odpisan, mora lastnik oziroma imetnik 
pravice uporabe hkrati z odjavo izroč iti evi- 
denčno tablico. 

Evidenčnih in preizkusnih tablic, ki so izda- 
ne za posamezno vozilo, ni dovoljeno uporab- 
ljati na drugem vozilu. 

133. člen 
Traktor in traktorski priklopnik sme biti v 

cestnem prometu samo dokler velja zanj izda- 
no prometno dovoljenje. Prometno dovolje- 
nje zanj je veljavno dokler je veljaven tehnični 
pregled traktorja oz traktorskega priklopnika. 

Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor in 
traktorski priklopnik, mora imeti pri sebi ve- 
ljavno prometno dovoljenje za traktor in trak- 
torski priklopnik in ga je dolžan pokazati na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za 
notranje zadeve. 

4. Tehnični pregledi 

134. člen 
Tehnični pregledi motornih in priklopnih 

vozil in traktorjev ter traktorskih priklopnikov 
se opravljajo najmanj enkrat na leto. 
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Tehnični pregledi motornih vozil in priklop- 
nih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz 
potnikov, avtobusov za prevoz potnikov za 
lastne potrebe, vozil prve pomoči, motornih in 
priklopnih vozil, ki so namenjena za prevoz 
nevarnih snovi, in vozil, ki se uporabljajo za 
učenje vožnje v avto šolah, se opravljajo vsa- 
kih šest mesecev. 

Stroške tehničnega pregleda plača lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe vozila. 

Višino stroškov tehničnega pregleda določ i 
izvršni svet občinske skupščine, v kateri je 
sedež pooblaščene organizacije za tehnične 
preglede, v soglasju z Republiško skupnostjo 
za cene. 

135. člen 
Tehnične preglede motornih in priklopnih 

vozil opravljajo organizacije združenega dela 
ali druge organizacije, ki jih pooblasti republi- 
ški sekretar za notranje zadeve. 

Tehnične preglede traktorjev in traktorskih 
priklopnikov opravljajo organizacije združe- 
nega dela ali druge organizacije, ki jih poo- 
blasti izvršni svet občinske skupščine in poo- 
blaščene organizacije iz prejšnjega odstavka. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda 
natančnejše predpise o pogojih za opravlja- 
nje tehničnih pregledov motornih in priklop- 
nih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopni- 
kov ter o nač inu opravljanja tehničnih pregle- 
dov in vodenju evidence o opravljenih tehnič - 
nih pregledih. 

136. člen 
Opravljanje tehničnih pregledov motornih 

in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih 
priklopnikov nadzirata Republiški sekretariat 
za notranje zadeve in pristojni občinski 
upravni organ za notranje zadeve, na območ- 
ju katerega ima sedež pooblaščena organiza- 
cija iz 135. člena tega zakona. 

Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregle- 
dov motornih vozil in priklopnih vozil oziroma 
traktorjev in traktorskih priklopnikov se lahko 
prekliče, če organizacija ne izpolnjuje več po- 
gojev za opravljanje teh pregledov ali če orga- 
nizacija ne opravlja tehničnih pregledov tako, 
kot je predpisano. 

Organ iz prvega odstavka tega člena lahko 
organizaciji, ki jo je pooblastil za opravljanje 
tehničnih pregledov v skladu s 135. členom 
tega zakona z odločbo začasno prepove 
opravljanje tehničnih pregledov, če ugotovi 
pomanjkljivosti, ki niso take narave, da bi bilo 
treba preklicati pooblastilo za opravljanje te- 
hničnih pregledov. V odločbi o začasni pre- 
povedi se določ i rok za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Če organizacija v tem roku 
pomanjkljivosti ne odpravi, se pooblastilo za 
opravljanje tehničnih pregledov prekliče. 

137. člen 
Pooblaščena organizacija iz 135. člena tega 

zakona mora opraviti tehnični pregled motor- 
nega vozila in priklopnega vozila oziroma 
traktorja in traktorskega priklopnika strokov- 
no pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi, 

tako da je vozilo, ki je spoznano kot sposobno 
za javni cestni promet, v vsakem oziru brez- 
hibno in pravilno opremljeno. 

VIII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI 

138. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugo- 

tovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno 
ogrožajo varnost in potek prometa, opozori 
na ugotovljene pomanjkljivosti pristojno or- 
ganizacijo za vzdrževanje cest in ji naloži, da 
pomanjkljivosti odpravi. 

Organizacija iz prejšnjega odstavka je dolž- 
na o odpravi pomanjkljivosti takoj obvestiti 
pristojni organ za notranje zadeve. Če organi- 
zacija za vzdrževanje cest pomanjkljivosti ne 
odpravi oziroma ne pristopi k delu v treh 
dneh, lahko pristojni organ za notranje zade- 
ve naloži drugi organizaciji združenega dela, 
oziroma drugi pravni osebi, ki skrbi za vzdrže- 
vanje cest, začasne ukrepe za zagotovitev 
varnosti v cestnem prometu, ki jih mora ta 
takoj izpolniti na stroške pristojne organizaci- 
je za vzdrževanje cest. 

139. člen 
Če so pomanjkljivosti iz prejšnjega člena 

večjega obsega, opozori pristojni organ za 
notranje zadeve o tem tudi pristojno samou- 
pravno interesno skupnost za ceste. 

140. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve, ki ugotovi, da za delo na cesti 
ali za športno ali drufjo prireditev na cesti ali 
ob cesti ni izdano ustrezno dovoljenje, ali da 
je dovoljenju potekla veljavnost, ali da je delo 
na cesti ali športna ali druga prireditev na 
cesti ali ob cesti nezadostno zavarovana, ali 
da je promet slabo organiziran, lahko na kraju 
samem odredi začasne ukrepe za zavarovanje 
kraja ali za ureditev prometa ali začasno pre- 
pove nadaljnje izvajanje del ali športne ali 
druge prireditve na cesti ali ob cgsti. 

O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejš- 
njega odstavka mora pooblaščena uradna 
oseba organa za notranje zadeve takoj obve- 
stiti pristojni organ za notranje zadeve. Pri- 
stojni organ za notranje zadeve v primerih, ko 
niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega 
člena za delo na cesti obvesti o tem pristojno 
inšpekcijo za ceste. 

Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega čle- 
na, ki jih odredi pooblaščena uradna oseba 
organa za notranje zadeve na kraju samem, 
veljajo do končne odloč itve pristojnega or- 
gana. 

141. člen 
Če uprava za notranje zadeve ugotovi po- 

manjkljivosti, zaradi katerih je ogrožena var- 
nost cestnega prometa, ki spadajo v pristoj- 
nost drugega organa, o tem obvesti pristojni 
organ. Pristojni organ je dolžan o svojih ukre- 
pih obvestiti upravo za notranje zadeve. 

Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna 
o spremembah prometne ureditve obvestiti 
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pristojni organ za notranje zadeve najmanj tri 
dni pred terti. 

142. člen 
V strokovnih komisijah, ki obravnavajo lo- 

kacije in gradnjo cest in cestnih objektov ali 
urejajo prometno ureditev in v komisijah, ki 
opravljajo tehnične preglede cest, cestnih ob- 
jektov in prometnega reda, sodelujejo pred- 
stavniki organov za notranje zadeve. 

143. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve lahko 

zahteva od organa, ki je izdal dovoljenje za 
avtobusno postajališče, da prestavi avtobu- 
sno postajališče na vozišču javne ceste, če to 
terjajo razlogi varnosti cestnega prometa. Pri- 
stojni organ je dolžan o svojih ukrepih obve- 
stiti organ za notranje zadeve. 

144. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve prepove vožnjo vozila ali skupi- 
ne vozil, ki je obremenjeno nad njegovo nosil- 
nostjo, nad dovoljeno osno obremenitvijo, 
nad največjo dovoljeno skupno težo, nad do- 
voljeno skupno težo, ki je označena s promet- 
nim znakom, ali ko obremenjeno presega 
predpisano razmerje med bruto močjo motor- 
ja in največjo dovoljeno težo vozila. Nadaljnja 
vožnja se prepove tudi, če vozilo ne izpolnjuje 
posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za 
izredni prevoz. 

Za tovor, ki se zloži ali preloži z vozila, da bi 
osna obremenitev in teža ustrezali predpi- 
som, odgovarja prevoznik. Voznik ne sme pu- 
stiti tovora na cesti kot tudi ne neposredno ob 
cesti. 

145. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za 

notranje zadeve ugotovi, da vleka vozil ni v 
skladu s predpisi, prepove nadaljnjo vleko, 
dokler pomanjkljivosti niso odpravljene. 

Izjemoma lahko pooblaščena uradna oseba 
organa za notranje zadeve dovoli nadaljnjo 
vleko do najbližjega kraja, kjer je mogoče 
vozilo popraviti ali odpraviti napake pri vleki. 

146. člen . 
Pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve lahko izloč i iz prometa vozilo, 
za katerim je zaradi počasnejše vožnje nasta- 
la kolona vozil. Izloč itev takega vozila traja 
toliko časa, dokler trajajo razlogi, ki so nare- 
kovali izloč itev. 

147. člen 
Če najde pooblaščena uradna oseba orga- 

na za notranje zadeve na cesti vozilo parkira- 
no tako, da pomeni to neposredno nevarnost 
ali oviro za promet, odredi, da se odstrani s 
ceste na stroške lastnika oziroma imetnika 
pravice uporabe vozila. 

148. člen 
Če je bilo vozilo na motorni pogon ali pri- 

klopno vozilo izključeno iz prometa zaradi 

tehnične hibe, zaradi poškodbe pri prometni 
nezgodi ali če mu je potekla veljavnost pro- 
metnega dovoljenja, veljavnost tehničnega 
pregleda ali potrdila o uporabi tablic za preiz- 
kušnjo, mora pooblaščena uradna oseba or- 
gana za notranje zadeve odvzeti prometno 
dovoljenje ali prometno dovoljenje in registr- 
ske oziroma evidenčne tablice ali potrdilo o 
uporabi tablic za preizkušnjo in tablice za 
preizkušnjo. 

Prometno dovoljenje in registrske oziroma 
evidenčne tablice se odvzamejo tudi v prime- 
ru, če voznik ne ravna v skladu z določbami 
prvega in drugega odstavka 127. člena tega 
zakona. 

O odvzemu prometnega dovoljenja ali pro- 
metnega dovoljenja in registrskih oziroma 
evidenčnih tablic ali potrdila o uporabi tablic 
za preizkušnjo in tablic za preizkušnjo izda 
pooblaščena uradna oseba organa za notra- 
nje zadeve potrdilo. 

149. č len 
Prometno dovoljenje in registrske tablice 

oziroma evidenčne tablice, ki so bile odvzete 
po prvem odstavku 148. člena tega zakona, se 
vrnejo na podlagi potrdila o opravljenem izre- 
dnem tehničnem pregledu, ki ga izda za 
opravljanje tehničnih pregledov pooblaščena 
organizacija, iz katerega je razvidno, da je bila 
hiba ali poškodba odpravljena. 

Če potrdilo iz prejšnjega odstavka ni pred- 
loženo v osmih dneh od odvzema, pošlje pri- 
stojni organ za notranje zadeve prometno do- 
voljenje in registrske oz. evidenčne tablice 
organu, ki je vozilo registriral oziroma eviden- 
tiral. 

150. č len 
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugo-. 

tovi, da motorno vozilo, katerega imetnik pra- 
vice uporabe je organizacija združenega dela 
ali druga pravna oseba, nima predpisanih na- 
prav ali opreme ali da predpisane naprave in 
oprema niso brezhibne, ni pa bilo poslano na 
izredni tehnični pregled, opozori organizacijo 
združenega dela ali drugo pravno osebo, naj 
odpravi pomanjkljivost. 

151. č len 
Ukrepi iz 198. člena zakona o temeljih var- 

nosti cestnega prometa se izvedejo zoper 
voznika motornega vozila na predlog javnega 
tožilstva, sodišča, organa za postopek za pre- 
kršek ali organa za notranje zadeve. 

Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvrši na 
podlagi odločbe pristojnega občinskega 
upravnega organa za notranje zadeve, ki vodi 
voznika v evidenci. 

Preverjanje poznavanja prometnih pravil, 
prometnih znakov in potrebne spretnosti pri 
vožnji opravi pristojna izpitna komisija za voz- 
nike motornih vozil, in sicer za tisto kategori- 
jo, v katero spada vozilo s katerim so bili 
storjeni prekrški. Izvedbo ostalih ukrepov iz 
198. člena zakona o temeljih varnosti cestne- 
ga prometa organizirajo in vodijo avto šole, ki 
jih določ ijo pristojni občinski upravni organi 
za notranje zadeve. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: Stroške izvedbe ukrepov iz 198. č lena zako- 
na o temeljih varnosti cestnega prometa pla- 
ča voznik motornega vozila, zoper katerega 
so bili uporabljeni. 

152. člen 
Če se pri preverjanju poznavanja prometnih 

pravil, prometnih znakov in potrebne spretno- 
sti za vožnjo ugotovi, da voznik ne pozna 
prometnih pravil, prometnih znakov ali da ni- 
ma potrebne spretnosti za vožnjo motornega 
vozila v cestnem prometu, se mu začasno 
vzame vozniško dovoljenje in se ga ponovno 
napoti na preverjanje posameznih zhanj po 
preteku enega meseca, vendar najkasneje v 
treh mesecih. 

Pritožba zoper odločbo o začasnem odvze- 
mu vozniškega dovoljenja iz prejšnjega od- 
stavka ne zadrži izvršitve. 

153. č len 
Pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve mora takoj na mestu začasno 
vzeti dovoljenje za voznika inštruktorja oziro- 
ma potrdilo za poučevanje kandidatov za vož- 
njo traktorja vozniku inštruktorju oziroma 
vozniku traktorja, ki pri poučevanju kandida- 
tov v praktični vožnji po cesti ravna v nasprot- 
ju z 99. členom tega zakona. O odvzemu do- 
voljenja za voznika inštruktorja oziroma potr- 
dila za poučevanje vožnje traktorja izda poo- 
blaščena uradna oseba potrdilo in o odvzemu 
obvesti avto šolo pri kateri je inštruktor zapo- 
slen. 

154. člen 
Preiskovalni sodnik, ki vodi zoper voznika 

postopek za kaznivo dejanje ogrožanja javne- 
ga prometa sme vozniku začasno vzeti vozni- 
ško dovoljenje ali potrdilo o znanju predpisov 
o varnosti cestnega prometa za čas, dokler 
traja postopek. O odvzemu obvesti občinski 
upravni organ za notranje zadeve, ki vodi voz- 
nika v evidenci. 

Vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa se 
sme vozniku vrniti še pred koncem kazenske- 
ga postopka, če se ugotovi, da ni razlogov, da 
bi se obdolžencu vzelo vozniško dovoljenje 
ali potrdilo o znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa. Če je bil v postopku za 
kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa 
izrečen varnostni ukrep prepovedi vožnje, se 
trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka šteje v 
čas trajanja varnostnega ukrepa prepovedi 
vožnje. 

Trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega 
člena se všteje v. čas trajanja varstvenega 
ukrepa prepovedi vožnje, ki je bil izrečen v 
postopku o prekršku. 

155. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za 

notranje zadeve sumi, da je oseba, ki se vozi v 
tovornem vozilu na sedežu poleg voznika, na 
tovornem vozilu v prostoru za tovor, na trak- 
torju ali delovnem stroju, na priklopnem vozi- 
lu, ki ga vleče traktor, na motornem kolesu ali 

na kolesu z motorjem poleg voznika, jezdec, 
gonjač ali vodnik živine očitno pod vplivom 
alkohola sme z ustreznimi sredstvi ali aparati 
opraviti preizkus alkoholiziranosti. Preizkus 
se mora opraviti v skladu z določ ili zakona o 
temeljih varnosti cestnega prometa. Če je s 
preizkusom ugotovljeno, da je taka oseba pod 
vplivom alkohola se izključ i iz prometa. Stro- 
ške za ugotavljanje alkoholiziranosti plača ta- 
ka oseba sama. 

Pooblaščena uradna oseba organa za no- 
tranje zadeve začasno vzame vozniku traktor- 
ja, delovnega stroja, motokultivatorja in kole- 
sa z motorjem, ki je pod vplivom alkohola, 
vozniško dovoljenje oziroma potrdilo o zna- 
nju predpisov o varnosti cestnega prometa, 
vozniku inštruktorju praktične vožnje vozila 
na motorni pogon pa tudi inštruktorsko dovo- 
ljenje. 

Organ za notranje zadeve, katerega delavec 
je začasno vzel vozniško dovoljenje, potrdilo 
o znanju predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta oziroma inštruktorsko dovoljenje po 
prejšnjem odstavku tega člena, mora vrniti 
vozniku dovoljenje oziroma potrdilo takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo vzeto, 
najpozneje pa v 24-tih urah po tem, ko je bilo 
dovoljenje oziroma potrdilo vzeto. 

156. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za 

notranje zadeve zaloti v prometu vozilo, ki je 
bilo predelano tako, da ne ustreza tehničnim 
normativom, ki jih je določ il proizvajalec, in 
zanj ni bil izdan atest, ali vozilo, v katerega je 
vdelana naprava za pogon na stisnjeni ali 
vtekočinjeni plin, in zanj ni bil izdan atest 
vgraditve te naprave, tako vozilo izloč i iz pro- 
meta. 

157. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za 

notranje zadeve ugotovi, da v cestnem pro- 
metu vozi vozilo oseba, za katero iz upraviče- 
nih razlogov meni, da ni sposobna vožnje, ji 
mora prepreč iti nadaljnjo vožnjo. 

158. člen 
Če voznik odkloni izvršitev zakonitega 

ukrepa pooblaščene uradne osebe organa za 
notranje zadeve, in z vozilom ovira ali ogroža 
varnost prometa, se tako vozilo odstrani na 
stroške voznika. 

IX. NOTRANJA KONTROLA 

159. č len 
Organizacije združenega dela, druge sa- 

moupravne organizacije in skupnosti ter or- 
gani, ki opravljajo javni prevoz in prevoz za 
lastne potrebe, so dolžni organizirati in izva- 
jati trajno kontrolo nad izvajanjem predpisa- 
nih zdravstvenih pogojev, delovnih pogojev in 
drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati voz- 
niki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, 
nad tehnično brezhibnostjo vozil, in izvaja- 
njem drugih predpisanih ukrepov, od katerih 
je odvisna varnost cestnega prometa. 
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Z notranjo kontrolo se zagotavlja predvsem 
nadzor nad izvajanjem predpisov o: 

- zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpol- 
njevati vozniki, 

- psihofizičnem stanju voznikov, 
- obnavljanju in dopolnjevanju znanja s 

področja varnosti cestnega prometa, 
- delovnem času voznikov in poč itku voz- 

nikov, 
- načinu odrejanja posadk na vozilih z vidi- 

ka varnosti cestnega prometa, 
- rednem in izrednem tehničnem pregledu 

vozil, 
- občasnih pregledih vozil, 
- dnevni kontroli tehnične brezhibnosti vo- 

zil, 
- pravilnem izvajanju primopredaje vozil, 
- napravah, opremi, orodju in rezervnih 

delih na vozilih, 
- brezhibnosti in uporabi tahografa in kon- 

troli ter evidenci tehografskih vložkov, 
- pravilni obremenitvi vozil (število potni- 

kov, teža tovora, varnost potnikov in tovora 
itd.), 

- higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora- 
jo izpolnjevati vozila, 

- vodenju evidence, spremljanju in analizi 
prometnih nezgod ter prekrškov, v katerih so 
bili udeleženi vozniki, in ustreznem ukrepanju 
v zvezi s tem, 

- načinu organiziranja in izvajanja promet- 
no-izobraževalnega in propagandnega dela v 
okviru organizacije. 

Notranjo kontrolo v organizaciji oziroma 
organu opravljajo delavci neposredno preko 
organov upravljanja, organa samoupravne 
delavske kontrole, ustreznih strokovnih služb 
in posameznih strokovnjakov. 

160. člen 
Organizacije združenega dela, druge sa- 

moupravne organizacije in skupnosti ter or- 
gani, ki morajo organizirati in izvajati stalno 
notranjo kontrolo, uredijo v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih organizacijo notranje 
kontrole, pristojnosti in način izvajanja kon- 
trole ter način vodenja evidenc. 

Organizacije in organi iz prejšnjega odstav- 
ka so dolžni določ iti osebe za izvajanje vseh 
ali posameznih zadev notranje kontrole. 

X. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 
V CESTNEM PROMETU 

161. člen 
Republiški svet, občinski oziroma medob- 

činski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu skrbijo za uveljavljanje družbene sa- 
mozaščite na področ ju preventive in vzgoje v 
cestnem prometu. 

162. člen 
Republiški svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: re- 
publiški svet) opravlja zlasti tele naloge: 

- proučuje in obravnava problematiko na 
področju varnosti cestnega prometa v zvezi s 
preventivo in vzgojo; 

- podpira znanstveno in raziskovalno delo OPOMBE: 
na področ ju varnosti cestnega prometa; 

- pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in 
etiko udeležencev v cestnem prometu; 

- sodeluje pri delu organov in organizacij, 
ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preven- 
tivno dejavnostjo v cestnem prometu; 

- izdaja in razširja prometno vzgojne publi- 
kacije ter razvija in pospešuje varnost cestne- 
ga prometa s sredstvi javnega obveščanja; 

- predlaga organom in organizacijam, ki se 
ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa, ukre- 
pe za izboljšanje varnosti; 

- razvija in pospešuje organizacijo in aktiv- 
nost šolske prometne službe; 

- nudi strokovno pomoč občinskim in me- 
dobčinskim svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in usklajuje njihovo delo. 

Naloge občinskih oziroma medobčinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu se določ ijo v skladu z nalogami iz prejš- 
njega odstavka. 

163. člen 
Člani republiškega sveta so organi in orga- 

nizacije, katerih dejavnost je pomembna za 
preventivno in vzgojno delovanje v cestnem 
prometu. 

Člani republiškega sveta so lahko tudi stro- 
kovnjaki s področja cestnega prometa. 

Predsednika in člane republiškega sveta 
imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Nač in ustanovitve obč inskih svetov določ i- 
jo skupščine obč in, ki morajo zagotoviti, da 
se bodo naloge na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu uč inkovito oprav- 
ljale. 

164. člen 
Republika in občine določ ijo v vsakoletnem 

proračunu sredstva za izvrševanje nalog sve- 
tov za preventivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu. 

XI. ZAVAROVANJE UPORABNIKOV 
OZIROMA LASTNIKOV TRAKTORJEV 
PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, 
POVZROČENO DRUGIM 

165. člen 
Uporabnik oziroma lastnik traktorja se mo- 

ra zavarovati proti odgovornosti za škodo za- 
radi smrti, poškodbe telesa ali zdravja ali za- 
radi uničenja oziroma poškodovanja stvari, ki 
jo povzroč i drugim v cestnem prometu, razen 
proti odgovornosti za škodo na stvareh, ki jih 
je prevzel za prevoz. 

Najnižje zavarovalne zneske, za katere se 
mora skleniti zavarovanje proti odgovornosti, 
določ i Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za zavarovanje po tem členu se primerno 
uporabljajo določbe zakona o temeljih siste- 
ma premoženjskega in osebnega zavarova- 
nja, ki se nanašajo na zavarovanje motornih 
vozil. 
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XII. KAZENSKE DOLOČBE 

166. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 din 

se kaznuje za gospodarski prestopek organi- 
zacija združenega dela, samoupravna intere- 
sna skupnost ali druga pravna oseba: 

1. če ne opremi prehoda za pešce ali pod- 
zemnega ali nadzemnega prehoda za pešce z 
napravami za primerno osvetljevanje (12. 
č len); 

2. če uporablja v javnem linijskem cestnem 
prometu ali v prostem cestnem prometu avto- 
bus, ki je po svoji konstrukciji namenjen za 
prevoz potnikov v javnem mestnem ali javnem 
primestnem prometu (32. člen); 

3. če uporablja v javnem linijskem, javnem 
primestnem prometu ali v prostem cestnem 
prometu avtobus s priklopnim vozilom za pre- 
voz potnikov ali če uporablja v javnem mest- 
nem prometu več kot eno priklopno vozilo za 
prevoz potnikov (prvi in drugi odstavek 33. 
člena); 

4. če odredi ali dovoli, da se avtobus zgib- 
ne konstrukcijske sestave uporablja v javnem 
primestnem prometu brez dovoljenja pristoj- 
nega organa (tretji odstavek 33. člena); 

5. če proizvaja ali daje v promet traktorje v 
nasprotju z določbo 34. člena tega zakona v 
zvezi s 181. členom tega zakona; 

6. če naloži tovor na vozilo ali skupino vozil 
nad njihovoj nosilnostjo ali nad dovoljeno 
osno obremenitvijo ali nad dovoljeno skupno 
težo ali preko predpisanih dimenzij posamez- 
ne vrste vozila (prvi odstavek 46. člena); 

7. če preizkuša motorna in priklopna vozi- 
la, traktorje, kolesa z motorjem in lahke pri- 
klopnike, ki se serijsko ali posamično izdelu- 
jejo ali predelujejo pa nima za to pooblastila 
(drugi odstavek 125. člena); 

8. če opravlja tehnične preglede motornih 
in priklopnih vozil ali traktorjev in traktorskih 
priklopnikov brez pooblastila (prvi in drugi 
odstavek 135. člena); 

9. če ne organizira in izvaja notranje kon- 
trole v skladu s 159. in 160. členom tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti sli druge pravne osebe, ki stori go- 
spodarski prestopek iz prejšnjega odstavka. 

167. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dela, samoupravna interesna skupnost ali 
druga pravna oseba: 

1. če uporablja v cestnem prometu vozilo 
na motorni pogon, ki nima predpisanih na- 
prav ali opreme ali te ne delujejo brezhibno 
(prvi odstavek 31. člena) ali ki ne izpolnjuje 
pogojev iz drugega odstavka 31. člena tega 
zakona; 

2. če ima tovor na vozilu naložen ali pritr- 
jen v nasprotju z določbo tretjega odstavka 
46. člena tega zakona; 

3. če pri izvajanju del na cesti ali drugi 
površini, ki je namenjena za javni promet ne 
omogoč i varne vožnje vozil ali hoje pešcev ali 
ne zavaruje pešcem namenjene površine (56. 
člen); 

4. če pri izvajanju del na cesti z ustrezno 
prometno signalizacijo ne poskrbi za varno 
odvijanje prometa v obe smeri po enem pro- 
metnem pasu (57. č len); 

5. če ne odstrani s ceste oziroma druge 
cestne površine, ki je namenjena za javni pro- 
met, prometnih znakov, branikov in drugih 
naprav ali jih ne prekrije oziroma odstrani ob 
dnevni zaključ itvi dela, če to dopušča narava 
dela (58. člen); 

6. če ne obvesti pristojnega organa za no- 
tranje zadeve v skladu z določbo 69. člena 
tega zakona; 

7. če ne obvesti takoj pristojnega organa 
za notranje zadeve, daje umrl poškodovanec 
za posledicami poškodb v prometni nezgodi 
(70. člen); 

8. če ob zasledovanju neznanega povzro- 
čitelja prometne nezgode ne sporoč i podat- 
kov organu za notranje zadeve v skladu s 73. 
členom tega zakona; 

9. če opravlja pripravljanje kandidatov za 
voznike motornih vozil, ki se ne usposabljajo 
v avto šoli (prvi odstavek 84. člena) ali v času 
začasne prepovedi dela avto šole (drugi od- 
stavek 87. člena); 

10. če dovoli, da pripravljajo kandidate za 
voznike motornih vozil osebe, ki nimajo ve- 
ljavno inštruktorsko dovoljenje ustrezne kate- 
gorije, ali da poučujejo predpise o varnosti 
cestnega prometa, osnove delovanja naprav 
in opreme na motornem vozilu, psihologijo v 
cestnem prometu in prometno etiko osebe, ki 
nimajo veljavno dovoljenje za uč itelja predpi- 
sov (86. člen); 

11. če ne zagotovi, da se kandidati za voz- 
nike motornih vozil pripravljajo po predpisa- 
nem programu usposabljanja (prvi odstavek 
88. člena); 

12. če ne zagotovi izvajanja posebnega 
programa za voznike inštruktorje in uč itelje 
predpisov (drugi odstavek 95. člena); 

13. če dovoli vozniku inštruktorju, da pri- 
pravlja kandidata za voznika v praktični vožnji 
motornega vozila po cesti v nasprotju z do- 
ločbo drugega in tretjega odstavka 98. člena 
tega zakona; 

14. če med pregledom ali zdravljenjem 
voznika motornega vozila ali traktorja ne rav- 
na v skladu z 124. členom tega zakona; 

15. če je v cestnem prometu njen traktor ali 
kolo z motorjem ali lahki priklopnik, ki je 
posamično izdelan ali predelan in ni atestiran 
(prvi odstavek 125. č lena); 

16. če je v cestnem prometu njen traktor al i 
traktorski priklopnik, ki ni evidentiran (prvi 
odstavek 131. člena); 

17. če je v cestnem prometu njeno motor- 
no ali priklopno vozilo, ki ni bilo tehnično 
pregledano (drugi odstavek 134. člena); 

18. če opravi tehnični pregled v nasprotju z 
določbo 137. člena tega zakona; 

19. če ne obvesti pristojnega organa za no- 
tranje zadeve o spremembah prometne uredi- 
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tve v skladu z drugim odstavkom 141. člena 
tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se 
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka 
tudi odgovorna oseba organizacija združene- 
ga dela, samoupravne interesne skupnosti ali 
druge pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se 
kaznuje za prekršek iz 1., 2., 8., 15., 16. in 17. 
točke prvega odstavka tega člena tudi odgo- 
vorna oseba organa družbenopolitične skup- 
nosti ali drugega državnega organa. 

168. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega 
dela, samoupravna interesna skupnost ali 
druga pravna oseba: 

1. če ne skrbi za to, da naprave za primer- 
no osvetljevanje na prehodu za pešce ali pod- 
zemnem ali nadzemnem prehodu za pešce v 
času od prvega somraka do popolne zdanitve 
brezhibno delujejo (12. člen); 

2. če ne odstrani pokvarjenega ali poško- 
dovanega vozila v skladu s prvim odstavkom 
24. člena tega zakona, 

3. če ne poskrbi za odstranitev pokvarje- 
nega, poškodovanega ali zapuščenega vozila 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. 
člena; 

4. če pokvarjenega, poškodovanega ali 
zapuščenega vozila ne odpelje na ustrezen 
prostor (25.č len); 

5. če vleke vozil na motorni pogon ne 
opravi v skladu z določbami 28., 29. 1n 30. 
člena tega zakona; 

6. če uporablja traktor, ki ni opremljen v 
skladu z določbo 34. člena tega zakona; 

7. če uporablja v cestnem prometu delov- 
ni stroj ali motokultivator v nasprotju s 36. 
členom tega zakona; 

8. če vozi v avtobusu v javnem linijskem 
ali v prostem cestnem prometu več oseb kot 
ima vozilo vgrajenih sedežev (prvi odstavek 
41. člena), 

9. če vozi v avtobusu v javnem mestnem 
ali javnem primestnem prometu stoje več pot- 
nikov kot je to navedeno v prometnem dovo- 
ljenju (drugi odstavek 14. člena), 

10. če ne seznani novih učencev z najbolj 
varnimi potmi za prihod in odhod iz šole ob 
sprejemu v šolo (četrti odstavek 52. člena); 

11. če o začasni prepovedi prometa na ce- 
sti ali na posameznem odseku oziroma delu 
ceste ne obvesti pristojnega organa za notra- 
nje zadeve (prvi odstavek 55. člena); 

12. če o delih na cesti ne obvesti pristojne- 
ga organa za notranje zadeve ali udeležencev 
v cestnem prometu v skladu z drugim in tret- 
jim odstavkom 55. člena tega zakona; 

13. če takoj ne ostrani z vozišča blata, ki ga 
voznik ni odstranil (drugi odstavek 61. č lena); 

14. če ne odstrani z vozišča poškodovane- 
ga vozila, tovora ali drugih predmetov po tret- 
jem odstavku 67. člena tega zakona; 

15. če izvede športno ali drugo prireditev 
na cesti brez dovoljenja, ali ne izvrši v dovo- 
ljenju določenih varnostnih in drugih ukrepov 
ali če po prireditvi ne odstrani s ceste promet- 

nih znakov, drugih označb, naprav ali pred- OPOMBE: 
metov, ki so bili postavljeni za izvedbo prire- 
ditev, ali če prireditveni prostor ne postavi v 
prejšnje stanje (75. in 78. člen); 

16. če da vozilo na motorni pogon v uprav- 
ljanje osebi iz 114. člena tega zakona 

17. če dovoli, da vozi njen tratkor voznik, ki 
ni bil na kontrolnem zdravstvenem pregledu, 
na katerega je bil napoten (121. č len); 

18. če ne ravna v skladu z 130. in 132. 
členom tega zakona; 

19. če uporablja v cestnem prometu traktor 
ali traktorski priklopnik ki mu je potekla ve- 
ljavnost prometnega dovoljenja; prvi odsta- 
vek 133. člena) 

20. če vozi vozila na motorni pogon ali goni 
ali vodi živino v nasprotju z odredbo o prepo- 
vedi ali omejitvi prometa izdano na podlagi 
prvega odstavka 177. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 400 do 2.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge pravne osebe, ki stori pre- 
kršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo 400 do 2.000 din se za 
prekršek iz 5., 8., 13., 14., 17., 18. in 20. točke 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovor- 
na oseba organa družbenopolitične skupno- 
sti ali drugega državnega organa. 

169. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek oseba, ki pri samostoj- 
nem opravljanju dejavnosti z osebnim delom 
s sredstvi, ki so lastnina občanov, osebno vozi 
svoje vozilo kot prevoznik, kot tudi kadar zau- 
pa svoje vozilo v upravljanje drugi osebi: 

1. če uporablja v cestnem prometu vozilo 
na motorni pogon, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
prvega in drugega odstavka 31. člena tega 
zakona; 

2. če ima tovor na vozilu naložen ali pritr- 
jen v nasprotju z določbo tretjega odstavka 
46. člena tega zakona; 

3. če uporablja v cestnem prometu motor- 
no ali priklopno vozilo, ki ni bilo tehnično 
pregledano (drugi odstavek 134. člena). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 
kaznuje za prekršek oseba, ki pri samostoj- 
nem opravljanju obrtne dejavnosti z osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ob 
zasledovanju neznanega povzroč itelja pro- 
metne nezgode ne sporoč i podatkov organu 
za notranje zadeve v skladu s prvim odstav- 
kom 73. člena tega zakona. 

170. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se 

kaznuje za prekršek oseba, ki pri samostoj- 
nem opravljanju obrtne dejavnosti z osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov oseb- 
no vozi svoje vozilo kor prevoznik kot tudi, 
kadar zaupa svoje vozilo v upravljanje drugi 
osebi; 

1. če ne odstrani pokvarjenega ali poško- 
dovanega vozila v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 24. člena tega zakona; 

2. če vleče pokvarjeno ali poškodovano vo- 
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žilo v nasprotju z določbo 28., 29. ali 30. člena 
tega zakona; 

3. če uporablja traktor, ki ni opremljen v 
skladu z določbo 34. člena tega zakona; 

171. člen 
Z denarno kaznijo od 800 do 4.000 din ali 

kaznijo zapora do 60 dni se kaznuje za prekr- 
šek: 

1. voznik inštruktor, ki poučuje na avtomo- 
bilski cesti ali na cesti, ki je rezervirana za 
motorna vozila kandidata za voznika v na- 
sprotju z 39. členom tega zakona; 

2. voznik avtobusa, ki ob pričetku vožnje 
ali med vožnjo ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom 41. člena tega zakona; 

3. kdor ob prometni nezgodi ravna v na- 
sprotju z določbo prvega odstavka 64. člena 
tega zakona; 

4. voznik, ki je udeležen v prometni nezgo- 
di in ne ravna v skladu z določbami 67. člena 
tega zakona; 

5. kdor se kot udeleženec v prometni ne- 
zgodi ne ravna po odredbi pristojne uradne 
osebe (71. člen)! 

6. kdor ravna v nasprotju z določbo 72. 
člena tega zakona; 

7. kdor popravlja motorna in priklopna vozi- 
la ali opravlja prevoz ali vleko vozila pa ne 
obvesti pristojnega organa za notranje zade- 
ve v skladu s prvim odstavkom 73. člena tega 
zakona; 

8. voznik ali voznik inštruktor, ki ne ravna 
pri preizkusu alkoholiziranosti po tehničnih 
navodilih proizvajalca sredstva ali aparata, ki 
mu jih posreduje pooblaščena uradna oseba 
organa za notranje zadeve ali ne gre na stro- 
kovni pregled (drugi in tretji odstavek 79. 
člena); 

9. kdor v avto šoli pripravlja kandidata za 
voznika motornih vozil pa ne izpolnjuje pogo- 
jev iz 86. člena tega zakona; 

10. voznik inštruktor, ki pripravlja v praktič - 
ni vožnji po cesti osebo, ki ni kandidat za 
voznika v avto šoli (prvi odstavek 98. č lena); 

11. voznik inštruktor ali voznik traktorja, ki 
pripravlja kandidata za voznika vožnji motor- 
nega vozila oziroma traktorja po cesti v na- 
sprotju z 99. členom tega zakona; 

12. lastnik, ki uporablja v cestnem prometu 
motorno vozilo, priklopno vozilo, traktor, kolo 
z motorjem ali lahki priklopnik, ki je posamič - 
no izdelano ali predelano in ni atestirano (prvi 
odstavek 125. člena); 

13. voznik vozila, ki ne omogoč i pooblašče- 
ni uradni osebi organa za notranje zadeve 
pregleda vozila glede obremenitve vozila ali 
odkloni tehtanje vozila (prvi in drugi odstavek 
127. člena). 

Za prekršek iz 1.„ 3., 10. in 11. točke prejš- 
nega odstavka se vozniku inštruktorju izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema inštruktorskega 
dovoljenja za čas od treh mesecev do enega 
leta. 

Za prekršek iz 5., 8. in 13. člena prvega 
odstavka tega člena se vozniku izreče tudi 
varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega 
vozila za čas od treh mesecev do enega leta. 

Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega 

člena povzročena neposredna nevarnost za 
drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kazni- 
jo od 1.000 do 5.000 din ali s kaznijo zapora 
od 30 do 60 dni, vozniku motornega vozila pa 
se poleg kazni izreče tudi prepoved vožnje 
motornega vozila za čas od treh mesecev do 
enega leta. 

172. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 3.000 din ali 

kaznijo zapora do 30 dni se kaznuje za prekr- 
šek: 

1. voznik, ki vozi po cesti motorno vozilo s 
hitrostjo, ki je več kot 10 km na uro večja od 
hitrosti določene za ta vozila (1., 2., 3. in 4. 
točka prvega odstavka 16. člena); 

2. voznik, ki ne odstrani pokvarjenega ali 
poškodovanega vozila (prvi in drugi odstavek 
24. člena); 

3. voznik, ki vleče pokvarjeno ali poškodo- 
vano vozilo v nasprotju z 28., 29. ali prvim 
odstavkom 30. člena tega zakona; 

4. voznik, ki v cestnem prometu nima pred- 
pisanih naprav ali opreme ali te ne delujejo 
brezhibno (prvi odstavek 31. člena); 

5. voznik, ki nima pri sebi ključa tahografa, 
ali uporabljenega vložka, ali če na zahtevo 
pooblaščene uradne osebe organa za notra- 
nje zadeve ne odpre tahografa in ne pokaže 
ustreznega vložka (drugi in tretji odstavek 31. 
č lena); 

6. kdor uporablja traktor, ki ni opremljen v 
skladu s 34. členom tega zakona; 

7. voznik, ki na tovornem vozilu vozi osebe 
v nasprotju s petim odstavkom 42. č lena tega 
zakona; 

8. kdor dovoli, da živali, čredo ali krdelo 
vodi, ali goni oseba, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz prvega odstavka 47. člena tega zakona; 

9. kdor ravna v nasprotju s prvim odstav- 
kom 60. člena tega zakona; 

10. kdor strese, zlije, vrže na cesto ali na 
njej pusti predmete, ki utegnejo ovirati ali 
ogrožati promet (prvi odstavek 61. člena); 

11. voznik, ki pri vključ itvi v promet s kolo- 
vozne poti ali drugih površin na cesto s so- 
dobnim voziščem ne odstrani blata z vozila ali 
vozišča, če je odpadlo z njegovega vozila 
(drugi odstavek 61. člena); 

12. voznik, ki na zahtevo pooblaščene ura- 
dne osebe organa za notranje zadeve ne od- 
pelje poškodovanega do najbližjega zdrav- 
stvenega zavoda (drugi odstavek 64. č lena); 

13. kdor ob prometni neizgodi ne izpolni 
obveznosti v skladu s prvim odstavkom 65.^ 
člena tega zakona; 

14. kdor udeležencu v prometni nezgodi ne 
da osebnih podatkov (drugi odstavek 65/ 
člena); 

15. voznik ali udeleženec v prometni nezgo- 
di, ki ne ravna v skladu s 66. členom tega 
zakona; 

16. voznik inštruktor oziroma voznik trak-'- 
torja, ki poučuje v praktični vožnji motornega 
vozila ali traktorja po cesti osebo, ki ji manjka 
več kot šest mesecev do starosti, predpisane 
za pridobitev pravice voziti motorno vozilo ali 
traktor (92. člen); 



17. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata 
za voznika v praktični vožnji motornega vozila 
po cesti v nasprotju z določbo drugega in 
tretjega odstavka 98. člena tega zakona; 

18. voznik, ki v cestnem prometu vozi trak- 
tor, predno pridobi pravico, voziti traktor (prvi 
odstavek 109. ali 110. člena). 

19. voznik, ki v cestnem prometu vozi de- 
lovni stroj, motokuitivator ali kolo z motorjem 
predno pridobi pravico, voziti posamezno na- 
vedeno vozilo (prvi odstavek 111. člena); 

20. lastnik oziroma imetnik pravrce upora- 
be traktorja, delovnega stroja, motokultiva- 
torja ali kolesa z motorjem ali voznik, ki mu je 
bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ki da vozi- 
lo v upravljanje osebi iz 114. čiena tega za- 
kona; 

21. voznik, ki ne omogoč i pooblaščeni ura- 
dni osebi organa za notranje zadeve ugotav- 
ljanje tehnične brezhibnosti ali ki na zahtevo 
pooblaščene uradne osebe organa za notra- 
nje zadeve ne pokaže opreme, ali ustrezne 
listine (prvi in drugi odstavek 127. člena); 

22. lastnik oziroma imetnik pravice upora- 
be motornega vozila ali evidentiranega trak- 
torja, ki ne prijavi oziroma ne obvesti pristoj- 
nega občinskega upravnega organa za notra- 
nje zadeve v skladu s prvim in drugim odstav- 
kom 130. člena ali prvega in drugega odstav- 
ka 132. člena tega zakona; 

23. lastnik oziroma imetnik pravice upora- 
be motornega vozila ali evidentiranega trak- 
torja, ki registrske, evidenčne ali preizkusne 
tablice uporablja na drugem vozilu (tretji od- 
stavek 130. člena in tretji odstavek 132. 
člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 
povzročena neposredna nevarnost za druge- 
ga udeleženca v prometu ali prometna nezgo- 
da, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 
800 do 4.000 din ali s kaznijo zapora do 60 
dni, vozniku motornega vozila pa se poleg 
kazni lahko izreče tudi varstveni ukrep prepo- 
vedi vožnje motornega vozila za čas od 30 dni 
do šest mesecev. 

173. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se kaznuje takoj 

na mestu za prekršek: 
1. voznik, ki obrača vozilo na cesti v na- 

sprotju s 14. členom tega zakona, 
2. voznik vozila na motorni pogon, ki ravna 

v nasprotju z določbo 26. člena tega zakona; 
3. voznik vlečnega vozila z vlečno prikoli- 

co, ki ponoč i al podnevi ob zmanjšani vidlji- 
vosti nima prižgane rumene vrteče se luč i 
(drugi odstavek 30. člena); 

4. voznik, ki v priklopni hišici ali na lahkem 
priklopniku, ki jih vleče motorno vozilo, vozi 
osebo (drugi odstavek 40. č lena); 

5. voznik, ki vozi tovor naložen ali pritrjen v 
nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena, ali 
ima verige, vrvi in druga sredstva za pritrjeva- 
nje tovora pritrjena v nasprotju z četrtim od- 
stavkom 46. člena tega zakona. 

6. voznik, ki se v koloni vozil približuje zaz- 
namovanemu prehodu za pešce in ne ravna v 
skladu z določbo 53. člena tega zakona; 

7. kandidat za voznika motornega kolesa, 

ki med učenjem vožnje prevaža potnika (drugi 
odstavek 90. člena); 

8. voznik traktorja, ki uč i praktično vožnjo 
kandidata za voznika traktorja, pa nima po- 
sebnega potrdila iz drugega odstavka 91. čle- 
na tega zakona; 

9. voznik motornega vozila, priklopnega 
vozila, traktorja, kolesa z motorjem ali lahke- 
ga priklopnika, ki nima listine iz tretjega od- 
stavka 125. č lena tega zakona; 
10. voznik, ki vozi vozilo oziroma oseba, ki 
goni ali vodi živino v nasprotju z odredbo o 
prepovedi ali omejitvi prometa oziroma o 
omejitvi hitrosti izdano na podlagi prvega od- 
stavka 177. člena tega zakona. 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 
povzročena neposredna nevarnost za druge 
udeležence v prometu ali prometna nezgoda 
se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 800 
do 4.000 din ali s kaznijo zapora do 60 dni. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, 
s katerim je povzročena neposredna nevar- 
nost za drugega udeleženca v prometu ali 
prometna nezgoda, se lahko vozniku izreče 
tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila 
za čas od 30 dni do šest mesecev. 

174. člen 
Z denarno kaznijo 300 din se kaznuje takoj 

na mestu za prekršek: 
1. voznik, ki vozi v nasprotju z določbo 

drugega ali tretjega odstavka 13. člena tega 
zakona; 

2. voznik, ki ne ukrene vse potrebno v skla- 
du z določbo 15. člena tega zakona; 

3. voznik, ki vozi po cesti vozilo na motorni 
pogon s hitrostjo, ki je do 10 km na uro več ja 
od hitrosti določene za ta vozila (1., 2., 3., 4., 
5. in 6. točka prvega odstavka 16. člena); 

4. voznik, ki ne ustavi vozila pred preho- 
dom za pešce v primeru iz 20. člena tega 
zakona; 

5. voznik, ki ustavi ali parkira vozilo v na- 
sprotju z 21. členom tega zakona; 

6. voznik traktorja, ki ravna v nasprotju s 
35. členom tega zakona; 

7. voznik, delovnega stroja ali motokultiva- 
torja, ki ravna v nasprotju z določbo 36. č lena 
tega zakona; 

8. voznik tovornega vozila, ki vozi osebe v 
nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 42. 
člena tega zakona; 

9. voznik motornega kolesa ali kolesa z 
motorjem, ki vozi osebo, ki je očitno pod 
vplivom alkohola (četrti odstavek 45. člena); 

10. pešec, ki prečka vozišče v nasprotju z 
drugim odstavkom 50. člena tega zakona; 

11. voznik, ki vozi po vozišču, na katerem 
so luže in pri vožnji ne ravna v skladu z določ- 
bo drugega odstavka 54. člena tega zakona; 

12. voznik vozila, ki uporablja rumeno vrte- 
čo se luč  v nasprotju s prvim odstavkom 62. 
člena tega zakona, ali voznik delovnega stro- 
ja, ki v prometu na cesti ne uporablja rumeno 
vrtečo se luč  (drugi odstavek 62. č lena); 

13. voznik vozila, ki pri srečanju, prehiteva- 
nju ali vožnji mimo vozila s prižgano rumeno 
vrtečo se luč jo ne ravna v skladu s tretjim 
odstavkom 62. člena tega zakona; 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 14. kandidat za voznika motornega kolesa 
brez prikolice, ki se uč i praktične vožnje po 
cesti v nasprotju s prvim odstavkom 90. člena 
tega zakona; 

15. kandidat za voznika traktorja, ki se uč i 
praktične vožnje po cesti v nasprotju s prvim 
odstavkom 91. člena tega zakona; 

16. lastnik oziroma imetnik pravice upora- 
be traktorja ali traktorskega priklopnika, ki 
nima veljavnega prometnega dovoljenja (prvi 
odstavek 133. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 
povzročena neposredna nevarnost za druge- 
ga udeleženca v prometu ali prometna nezgo- 
da, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 
400 do 2.000 din ali s kaznijo zapora do 40 
dni. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, 
s katerim je povzročena neposredna nevar- 
nost za drugega udeleženca v prometu ali 
prometna nezgoda, se lahko vozniku izreče 
tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila 
za čas od 30 dni do treh mesecev. 

175. člen 
Z denarno kaznijo 200 din se kaznuje takoj 

na mestu za prekršek: 
1. kolesar ali voznik kolesa z motorjem, ki 

pri vožnji po kolesarski stezi preseže hitrost 
30 km na uro (17. člen); 

2. voznik motornega kolesa, kolesa z mo- 
torjem ali kolesa, ki vozi v cestnem prometu 
prikolico v nasprotju s 37. členom tega za- 
kona; 

3. voznik, ki vozi v osebnem avtomobilu, 
tovornem vozilu ali na motornem kolesu več  
oseb kot je navedeno v prometnem dovolje- 
nju (prvi odstavek 40. člena); 

4. voznik, avtobusa, ki vozi v javnem linij- 
skem cestnem prometu ali v prostem cestnem 
prometu več potnikov, kot ima vgrajenih se- 
dežev ali v javnem mestnem ali javnem pri- 
mestnem cestnem prometu več potnikov kot 
je to navedeno v prometnem dovoljenju (prvi 
in drugi odstavek 41. člena); 

5. voznik tovornega vozila, ki vozi v prosto- 
ru za tovor osebe v nasprotju z drugim od- 
stavkom 42. člena tega zakona; 

6. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki 
vozi osebe v nasprotju z drugim, odstavkom 
43. člena tega zakona; 

7. voznik traktorja, ki vozi v> priklopnem 
vozilu osebe v nasprotju z drugim, tretjim ali 
četrtim odstavkom 44. člena tega zakona ali 
voznik motokultivatorja ali delovnega stroja, 
ki vozi osebe v nasprotju s četrtim odstavkom 
44. člena tega zakona; 

8. oseba, ki jezdi, goni ali vodi živino po 
cesti pa je oč itno pod vplivom alkohola (drugi1 

odstavek 47. člena); 
9. voznik, ki z vozilom prečka površino za 

pešce v nasprotju s prvim odstavkom 54. čle- 
na tega zakona; 

10. voznik, ki med vožnjo v cestnem pro- 
metu ne uporablja očal ali drugih pripomoč- 
kov za vožnjo, ki so vpisani v vozniškem dovo- 
ljenju (81. člen); 

11. voznik, ki v cestnem prometu vozi trak- 
tor pa je njegovemu dovoljenju potekla veljav- 
nost (82. č len); 

12. voznik inštruktor, ki pripravlja kandida- 
ta za voznika v praktični vožnji motornega 
vozila po cesti, pa nima pri sebi veljavnega 
vozniškega dovoljenja ali veljavnega dovolje- 
nja za voznika inštruktorja ali ju ne pokaže na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za 
notranje zadeve (četrti odstavek 98. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 
povzročena neposredna nevarnost za druge- 
ga udeleženca v prometu ali prometna nezgo- 
da, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 
300 do 1.500 din ali s kaznijo zapora do 15 
dni. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena, 
s katerim je povzročena neposredna nevar- 
nost za drugega udeleženca v prometu ali 
prometna nezgoda, se lahko vozniku izreče 
tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila 
za čas od 30 dni do dveh mesecev. 

176. člen 
Z denarno kaznijo 100 din se kaznuje takoj 

na mestu za prekršek: 
1. voznik, ki ravna v nasprotju s prvim od- 

stavkom 13. člena tega zakona; 
2. voznik traktorja, ki vozi traktor s hitrost- 

jo, ki je več ja od hitrosti določene v 7. točki 
prvega odstavka 16. člena tega zakona; 

3. voznik, ki parkira ali ustavi vozilo v na- 
sprotju z 22. členom tega zakona; • 

4. voznik motornega vozila, ki zapusti vozi- v 
lo in ne ukrene vsega, kar je potrebno, da 
vozilo ne bi kdo neupravičeno uporabil (23. 
člen); 

5. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki 
vozi osebe v nasprotju s prvim odstavkom 43. 
člena tega zakona; > 

6. voznik trakorja ali ki vozi na v 
priklopnem vozilu osebe v nasprotju s prvim 
odstavkom 44. člena tega zakona; 

7. voznik motornega kolesa, kolesa z mo- 
torjem ali kolesa, ki prevaža osebe v nasprotju 
s prvim, drugim, tretjim ali petim odstavkom 
45. člena tega zakona; 

8. jezdec, ki jezdi žival v nasprotju z 48. 
členom tega zakona; 

9. pešec, ki ravna v nasprotju z določbo 49. 
člena tega zakona; 

10. pešec, ki pri prečkanju vozišča ne rav- 
na v skladu s tretjim odstavkom 50. člena ali 
51. členom tega zakona; 

11. voznik traktorja, delovnega stroja, mo- 
tokultivatorja ali kolesa z motorjem, ki vozi v 
cestnem prometu pa nima pri sebi veljavnega 
vozniškega dovoljenja oziroma potrdila o* 
znanju predpisov o varnosti cestnega prome- 
ta (113. člen); 

12. voznik, ki vozi v cestnem prometu trak-' 
tor in traktorski priklopnik pa nima pri sebi 
veljavnega prometnega dovoljenja za traktor. 
in traktorski priklopnik ali ga ne pokaže na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za. 
notranje zadeve (drugi odstavek 133. člena) 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka 
povzročena neposredna nevarnost za druge- 
ga udeleženca v prometu ali prometna nezgo- 
da, se štorilec kaznuje z denarno kaznijo od 
200 do 500 din. 
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XIII. POSEBNE DOLOČBE 

177. člen 
Če je potrebno za varnost prometa ali če to 

zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda in 
miru, lahko republiški sekretar za notranje 
zadeve z odredbo prepove ali omeji promet 
vseh ali posameznih vrst vozil, gonjenje oziro- 
ma vodenje živine ter hojo pešcev na določe- 
nih cestah ali delih cest, dokler so podani 
razlogi, zaradi katerih se tak ukrep odredi. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve 
lahko za posamezne vrste vozil ali za vsa 
vozila predpiše omejitev hitrosti vožnje, ki ve- 
lja samo za določene dni ali v določenem 
času. 

178. člen 
V krajih, kjer so vojaški objekti, na območju 

vojaških vaj in pri prometu vojaških enot in 
vozil na cestah, lahko urejanje prometa 
opravljajo pooblaščene vojaške osebe. 

Udeleženci v prometu morajo ravnati v skla- 
du z znaki in signali, ki jih dajejo v primerih iz 
prvega odstavka tega člena pooblaščene vo- 
jaške osebe. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

179. č len 
Republiški sekretar za notranje zadeve do- 

loč i: 
- organizacije združenega dela ali druge 

organizacije, ki smejo izdelovati registrske ta- 
blice za motorna in priklopna vozila, evidenč- 
ne tablice za traktorje in traktorske priklopni- 
ke, tablice za preizkušnjo ter tablice za ozna- 
čevanje vozil, na katerih se uč ijo kandidati za 
voznike in ceno tablic; 

- organizacije združenega dela ali druge 
organizacije, ki smejo tiskati obrazce, dovo- 
ljenja za voznike inštruktorje in uč itelje pred- 
pisov, vozniška dovoljenja za voznike traktor- 
jev, potrdila za voznike delovnih strojev, mo- 
tokultivatorjev in koles z motorjem in obrazce 
prometnega dovoljenja za traktorje in traktor- 
ske priklopnike in ceno teh obrazcev; 

- ceno za tiskovine in obrazce, ki se upo- 
rabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa; 

- višino stroškov za izpite za kontrolorja 
tehničnih pregledov motornih vozil. 

180. č len 
Določba 12. člena tega zakona se začne 

uporabljati dve leti po njegovi uveljavitvi. 

181. č len 
Določba 34. člena tega zakona se začne 

uporabljati 1. januarja 1984. 
Organizacija združenega dela, ki proizvaja 

oziroma tista, ki daje v promet traktorje, mora 
zagotoviti, da bodo traktorji, ki jih bo proi- 
zvedla oziroma dala v promet lastnikom ozi- 

roma imetnikom pravice uporabe z območja OPOMBE 
SR Slovenije po 1. januarju 1984, opremljeni v 
skladu z določbo 34. člena tega zakona. 

Lastniki in imetniki pravice uporabe trak- 
torjev, evidentiranih pred 1. januarjem 1984 
morajo opremiti traktorje v skladu z določbo 
34. člena tega zakona do 1. januarja 1986. 

Predsednika republiškega komiteja za pro- 
met in zveze po predhodnem soglasju repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano določ i organizacijo za atestiranje 
varnostnih kabin oziroma varnostnih lokov. 

182. člen 
Določbe, ki se nanašajo na opremo delov- 

nega stroja z napravami za osvetljevanje ce- 
ste, za dajanje svetlobnih znakov in za rume- 
no vrtečo se luč , določene z drugim odstav- 
kom 36. č lena in četrti odstavek 36. č lena tega 
zakona se začnejo uporabljati eno leto po 
uveljavitvi tega zakona. 

183. člen 
Določba drugega odstavka 49. člena tega 

zakona se začne uporabljati dve leti po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

184. člen 
Določbe 82., 5. točke prvega odstavka 109. 

in 110. člena tega zakona se začnejo uporab- 
ljati 1. aprila 1983. 

Do 31. marca 1983 se uporabljajo določbe 
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni 
list SRS, št. 24/75, 23/79 in 25/80) in podza- 
konskih prdpisov, ki urejajo vprašanja v zvezi 
s pridobitvijo vozniškega dovoljenja za vožnjo 
kmetijskih traktorjev. 

Kdor ima veljavno vozniško dovoljenje za 
motorna vozila kategorije B, C ali D sme voziti 
traktor do 31. marca 1983. 

Do 31. marca 1983 izda pristojni občinski 
upravni organ na zahtevo upravičenca, ki ima 
veljavno vozniško dovoljenje za motorna vozi- 
la kategorije B, C ali D vozniško dovoljenje za 
trakor. 

185. Člen 
Določba drugega odstavka 85. člena tega 

zakona se začne uporabljati po njegovi uve- 
ljavitvi. 

186. č len 
Določba drugega odstavka 86. člena, prve- 

ga odstavka 94. č lena in drugega odstavka 96. 
člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. 
januarja 1984. 

Do 31. decembra 1983 se glede zadev, ki jih 
urejajo določbe iz prejšnjega ostavka uporab- 
ljajo ustrezne določbe zakona o varnosti cest- 
nega prometa (Uradni list SRS, št. 24/75, 
23/79 in 25/80) in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

187. č len 
Od 1. januarja 1984 se voznikom inštruktor- 

jem, ki so pridobili inštruktorsko dovoljenje 
po določbah zakona o varnosti cestnega prc 

priloga poročevalca 29 



OPOMBE: meta (Uradni list SRS, št. 24/75, 23/79 in 
25/80) to ob prvem podaljšanju, podaljša na 
podlagi potrdila vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije iz prvega odstavka 94. člena tega 
zakona, da so pridobili dodatno znanje po 
programu iz petega odstavka 94. Člena tega 
zakona. 

188.č len 
Določba prvega ostavka 90. člena tega za- 

kona, ki se nanaša na uspešno opravljen 
preizkus osnovnih spretnosti in obvladanja 

' motornega kolesa, se začne uporabljati eno 
leto po uveljavitvi tega zakona. 

189. člen 
Določba 104. člena tega zakona se začne 

uporabljati eno leto po njegovi uveljavitvi. 

190. člen 
Določbe 125. člena tega zakona v zvezi z 

atestiranjem lahkih priklopnikov se začnejo 
uporabljati dve leti po uveljavitvi tega zakona. 

191. člen 
Določba 165. člena tega zakona se začne 

uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega 
zakona. 

192. člen 
Kolikor ni v prejšnjih določbah tega poglav- 

ja drugače določeno, se izvršilni predpisi iz- 
dani na podlagi zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list SRS, št. 24/75, 23/79 in 
25/80) uporabljajo do izdaje ustreznih predpi- 

sov izdanih na podlagi tega zakona, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

193. č len 
Natančnejši predpisi določeni s tem zako- 

nom morajo biti izdani v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona. 

194. č len 
Izpitne komisije imenovane v skladu s 74. 

členom zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list SRS, št. 24/75, 23/79 in 25/80) 
nadaljujejo z delom do 31. decembra 1982. 

195. člen 
Do izdaje ustreznega predpisa za izvajanje 

določb 198. člena Zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa se zoper voznika motorne- 
ga vozila, ki je v ehem letu s pravnomočno 
odločbo kaznovan za tri ali več prekrškov, 
navedenih v 198. členu navedenega zakona, 
izvede ukrep preverjanja znanja prometnih 
pravil, prometnih znakov in potrebne spretno- 
sti pri vožnji z motornim vozilom v skladu z 
določbami 151. in 152. člena tega zakona. 

196. č len 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati zakon o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list SRS, št. 24/75, 23/79 in 25/80). 

197. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV: 

Skupšč ina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela m 
zbora občin dne 23. septembra 1981 sprejela osnutek zakona 
o varnosti cestnega prometa. Zbora skupščine sta naložila 
izvršnemu svetu Skupšč ine SR Slovenije, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles, zborov in skupšč ine, pripombe skupin delega- 
tov ter pripombe in mnenja iz razprave delegatov na sejah 
zborov. • 

II. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval 
več ino vsebinskih pripomb in mnenj, sprejetih v delovnih 
telesih zborov in skupšč ine, predlogov in mnenj, izraženih v 
razpravah na sejah zborov in vse pripombe redakcijskega 
značaja. 

Tako je prvi odstavek 5. č lena, ki določa pristojnosti orga- 
nov za notranje zadeve v zvezi z nadzorom izvajanja predpi- 
sov in ukrepov, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa, 
dopolnjen z določ ilom, da opravljajo ti organi tudi upravne in 
strokovne zadeve, ki se nanašajo na tehnične preglede in 
registracijo priklopnih vozil. 

V skladu s pripombo je dopolnjen prvi odstavek 8. č lena s 
tem, da nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti cestnega 
prometa, ki se nanaša na delo v organizacijah združenega 
dela, opravlja poleg pristojne inšpekcije za promet in pri- 
stojne inšpekcije za delo, kar je bilo določeno že v osnutku 
zakona, tudi pristojna inšpekcija za ceste. V drugem odstavku 
pa je besedilo »na mestnih ulicah- nadomeščeno s pravilnej- 
šim izrazom »na cestah in ulicah v naseljih«. 

Na podlagi vrste pripomb in spreminjevalnih predlogov je s 

pravno sistemskega in vsebinskih vidikov spremenjen 9. č len 
zakona. Tako je v skladu z 9. točko 324. člena ustave SR 
Slovenije v tem členu določeno, da je občinska skupščina 
odgovorna za nemoten in varen potek prometa v naseljih. 
Poleg tega pa so na novo razmejene zadeve, ki naj bi jih 
urejala občinska skupšč ina, njen izvršni svet oziroma upravni 
organ za promet. Zaradi zagotavljanja enotnega in varnega 
poteka prometa na magistralnih cestah, ki vodijo skozi nase- 
lja pa je dodano še določ ilo, da občinska skupšč ina, njen 
izvršni svet oziroma upravni organ za promet ureja vse zadeve 
v zvezi s tako cesto v soglasju s skupnostjo za ceste Slovenije. 

Pomen izrazov »triopan znak« in »strokovni pregled«, upo- 
rabljenih v tem zakonu in določenih v 10. členu predloženega 
zakona, je v skladu s pripombami vsebinsko dopolnjen. 

Ime organizacije, ki opravlja dejavnost vzdrževanja in var- 
stva cest, je v skladu s pripombami spremenjeno. 

Besedilo 12. č lena je v skladu s pripombami spremenjeno in 
dopolnjeno tako, da je iz njega jasno razvidno, da mora biti 
prehod za pešce in nadzemni ali podzemni prehod za pešce 
opremljen z napravami za primerno osvetljevanje in da mo- 
rajo te naprave v času od prvega mraka do popolne zdanitve 
brezhibno delovati. Ta določ ila so tudi primerno sankcioni- 
rana, poleg tega pa je v prehodih in končnih določbah dolo- 
čeno, da se začnejo izvajati in uporabljati dve leti po uveljavi- 
tvi zakona. 

14. člen je v skladu s pripombo dopolnjen tako, da to 
določilo velja tudi v primeru premajhne preglednosti. 
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V skladu s pripombami je omejitev hitrosti za avtobuse v 
javnem primestnem prometu (16. č len) zvišana od 50 km/h na 
60 km/h. V 16. členu in v naslednjih č lenih tega zakona so 
poenoteni izrazi »pokvarjeno« in »poškodovano« vozilo tako, 
da se izraz pokvarjeno vozilo uporablja v primerih, kadar je 
mišljeno vozilo na katerem posamezne naprave ne delujejo 
brezhibno, oziroma so v takšnem stanju, da se vozilo ne more 
ali ne sme samo premikati po cesti; izraz poškodovano vozilo 
pa se uporablja v primerih, kadar je mišljeno vozilo ki je zaradi 
nenadnega delovanja zunanje sile spremenjeno oziroma pri- 
zadeto, tako da se vozilo ne sme samo ali ne more premikati 
po cesti (kot na primer prometna nezgoda). 

18. č len je dopolnjen z določ ilom, da se mora voznik prepri- 
čati, če je cesta, ki jo prečka, prosta. 

V skladu s pripombo dano v razpravi k 18. č lenu osnutka 
zakona je v poglavju »posebne določbe« (178. č len dodano 
določ ilo, da v določenih primerih lahko urejajo promet na 
cesti tudi pooblaščene vojaške osebe, ter da se morajo udele- 
ženci v prometu ravnati v skladu z znaki in signali, ki jih dajejo 

! te osebe. 
22. člen je spremenjen tako, da je iz njega jasno razvidno, 

da mora voznik, če je parkiranje ali ustavljanje s prometnim 
znakom omejeno na določen čas, kjer so parkirne ure, ozna- 
č iti čas parkiranja oziroma ustavljanja s parkirno uro; v pri- 
meru, ko teh parkirnih ur ni, pa s parkirno uro v vozilu. Poleg 
tega je posebej določeno, da mora voznik, po zakonu dovolje- 
nega časa za parkiranje oziroma ustavljanje, vozilo odpeljati. 

Določ ila 24. in 25. člena osnutka zakona, ki jih vsebuje 24 
člen predloženega zakona, so spremenjena tako, da je v njih 
določeno, da mora v primerih, ko voznik poškodovanega ali 
pokvarjenega vozila ne odstrani z vozišča, to vozilo odstraniti 
z vozišča organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost 
vzdrževanja in varstva cest (v nadaljnjem besedilu: organiza- 
cija za vzdrževanje cest); v primerih, ko voznik pokvarjenega 
ali poškodovanega vozila ne odstrani z dela ceste izven vozi- 
šča, oziroma ko je zapuščeno vozilo na cestnem svetu pa je 
organizacija za vzdrževanje cest dolžna poskrbeti, da se tako 
vozilo odstrani. V povezavi s tem določilom, je v 25. členu 
predloga zakona kot novost napram osnutku zakona dolo- 
čeno, da se morajo pokvarjena, poškodovana ali zapuščena 
vozila odpeljati na prostor, kjer je zagotovljeno varovanje 
vozil. V praksi so večkrat organizacije in posamezniki, ki so 
prevzeli prevoz poškodovanega ali pokvarjenega vozila, vo- 
zilo sicer odstranili s cestnega sveta, vendar le na prostor, tik 
ob cestnem svetu oziroma na kraj, kjer ni organizirano varo- 
vanje vozil. Taka vozila so bila v več ih primerih okradena, 
lastnik oziroma imetnik pravice uporabe pa je brez osnove 
pričakoval, da bodo organi za notranje zadeve tako njegovo 
vozilo posebej varovali tudi po več dni. Organi za notranje 
zadeve pa ne morejo takih vozil prevzeti v hrambo, saj za to 
nimajo primerih prostorov. Zato predlagatelj meni, da je po- 
trebno v zakonu določ iti, da se smejo poškodovana, pokvar- 
jena in zapuščena vozila odstranjevati le na prostore, kjer je 
zagotovljeno varovanje vozil, ne glede na to, kdo je prevzel 
prevoz. 

Drugi odstavek 30. člena je spremenjen tako, da je v njem 
določeno, da mora imeti vozilo na motorni pogon, ki mu je 

j dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih ali poškodova- 
I nih vozil, iz varnostnih razlogov, ponoč i in podnevi ob zmanj- 
šani vidljivosti prižgano rumeno vrtečo se luč , ne glede na to, 
ali na priklopnem vozilu vleče pokvarjeno oziroma poškodo- 
vano vozilo ali ne. Izraz »rumena rotacijska luč« je v tem in 
naslednjih č lenih nadomeščen v skladu z zakonom o temeljih 
varnosti cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon) z izrazom »rumena vrteča se luč «. 

Prvi odstavek 31. člena je dopolnjen tako, da je iz njega 
razvidno, da morajo vse predpisane naprave brezhibno delo- 
vati oziroma, da mora biti oprema v brezhibnem stanju. 

V skladu s pripombo, da iz tretjega odstavka 33. člena 
osnutka zakona ni jasno razvidno, kdo daje dovoljenje za 
vožnjo avtobusa, zgibne konstrukcijske sestave v javnem pri- 
mestnem prometu, če promet takega avtobusa poteka po 
cesti, ki pelje po območju dveh ali več občin, je to določ ilo 
ustrezno dopolnjeno. Tako je v predlogu zakona predvideno, 
da za uporabo avtobusa zgibne konstrukcijske sestave po 
cesti z območja dveh ali več  občin, daje dovoljenje republiški 
komite za promet in zveze v soglasju s pristojnimi upravami za 

notranje zadeve na podlagi predhodnega mnenja pristojnih 
občinskih upravnih organov za promet. 

V 34. členu je določeno, da morajo imeti traktorji vgrajeno 
atestirano varnostno kabino ali varnostni lok. V skladu z 
večino pripomb pa je variantni predlog črtan. 

Iz razlogov varnosti je 36. č len dopolnjen z določ ilom, da 
morajo delovni stroji in motokultivatorji, kadar se uporabljajo 
v cestnem prometu, imeti na zadnji strani tudi dva simetrično 
nameščena odsevnika rdeče barve. Iz istih razlogov je poleg 
tega dodano, da mora biti delovni stroj, kadar je na cesti, 
opremljen z rumeno vrtečo se luč jo. V skladu z 10. č lenom 
tega zakona pa je besedilo prvega odstavka tega č lana dopol- 
njeno z določ ilom, da motokultivator lahko vleče po cesti tudi 
lahki priklopnik. 

Besedilo 42. člena predloženega zakona je dopolnjeno z 
določ ilom, da se v tovornem vozilu poleg voznika ne sme 
voziti oseba, ki je oč itno pod vplivom alkohola. 

V skladu s pripombo je popravljeno besedilo prvega od- 
stavka 43. č lena in sicer tako, da je v njem določeno, da mora 
biti vpisan v prometno dovoljenje le dodatno vgrajen sedež na 
traktorju. 

Besedilo prvega in drugega odstavka 44. člena je poprav- 
ljeno tako, da velja le za traktorje saj po 36. č lenu tega zakona 
motokultivator lahko vleče le lahko prikolico in ne priklop- 
nega vozila. V skladu s tem popravkom so popravljena tudi 
ostala določila tega zakona. 

V prvem odstavku 46. člena je v skladu s pripombami izraz 
»največ ja dovoljena teža« nadomeščen z izrazom »dovoljena 
skupna teža«, ki je usklajen z zakonom o cestah. V praksi se 
na vozilih vse prevečkrat prevaža tovor, ki presega predpisane 
dimenzije. Zato je prvi odstavek 46. člena dopolnjen tudi z 
določ ilom, da tovor na vozilu ne sme biti naložen preko 
predpisanih dimenzij posamezne vrste vozila. Da v praksi he 
bi prihajalo do nesporazumov v zvezi z izvajanjem prvega 
odstavka tega člena je ta č len dopolnjen tudi z novim drugim 
odstavkom v katerem je določeno, da določ ilo prvega od- 
stavka tega č lena ne velja za izredne prevoze za katere je bilo 
izdano posebno dovoljenje o zakonu o cestah. 

Četrti odstavek 46. č lena (tretji odstavek 46. člena osnutka 
zakona) pa je dopolnjen z določilom, da morajo biti verige, 
vrvi in druga sredstva pritrjena na vozilu tako, da ne povzro- 
čajo ropota. 

Besedilo drugega odstavka 49. člena je spremenjeno tako, 
da je iz njega jasno razvidno, da morajo pešci med hojo po 
cesti ponoč i in ob zmanjšani vidljivosti nositi na vidnem 
mestu ustrezna odsevna telesa in ne samo kadar hodijo po 
vozišču. 

V skladu s pripombo dano k 49. č lenu, da naj se predvidi 
podzakonski akt, ki naj opredeli, katera odsevna telesa so za 
pešce ustrezna, je v predlogu zakona v 63. č lenu določeno, da 
republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o tem. 

V skladu s pripombo zakonodajno pravne komisije je v 50. 
č lenu črtano določ ilo, da se pešec preden gre čez vozišče, 
prepriča o tem, ali se mu približuje kakšno vozilo tako, da 
pogleda na levo in na desno. 

Drugi odstavek 52. člena je dopolnjen z določ ilom, da 
morajo rumene rutice nositi tudi otroci, ki obiskujejo malo 
šolo. Določ ilo četrtega odstavka tega č lena pa je dopolnjeno 
tako, da velja za vse nove učence in ne samo za učence prvih 
razredov. 

Besedilo 55. člena je dopolnjeno z določ ilom, da mora 
organizacija za vzdrževanje cest pred pričetkom del obvestiti 
udeležence v cestnem prometu o ovirah, zaporah in preusme- 
ritvah prometa zaradi del na cesti, preko sredstev javnega 
obveščanja. 

V skladu z več ino pripomb k 59. č lenu osnutka zakona, je v 
predlogu črtana varianta iz osnutka zakona (58. č len). 

Besedilo 59. člena predloženega zakona (60. člen osnutka 
zakona) je v skladu s pripombo zakonodajno pravne komisije 
s pravno sistemskega vidika popravljeno. 

60. č len je dopolnjen z določ ilom, da je na prometni znak ali 
steber na katerem je prometni znak prepovedano dajati kar- 
koli, kar ni v zvezi s pomenom prometnega znaka. To vpraša- 
nje je sicer že urejeno v zveznem zakonu, vendar ni sankcioni- 
rano. Po mnenju predlagatelja pa je za zagotovitev varnega 
poteka prometa nujno sankcionirati vsako prekrivanje ali 
spreminjanje pomena prometnega znaka. 
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Prvi odstavek 61. člena je dopolnjen z določ ilom, da na 
cesti ni dovoljeno puščati kakršnih koli snovi ali predmetov, 
poleg tega pa je preoblikovan tako, da njegova določ ila ve- 
ljajo samo za območje ceste, ne pa tudi za površine ob cesti, 
saj onesnaževanje teh površin ne more biti predmet urejanja 
tega zakona. 

Zato, da bi bili v zakonu predvideni vsi primeri, v katerih se 
lahko uporablja rumena vrteča se luč na vozilu, je besedilo 
prvega odstavka 62. č lena dopolnjeno z določ ilom, da vozila, 
ki smejo imeti rumeno vrtečo se luč , lahko to uporabljajo tudi 
ob spremstvu vozit, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev 
glede dimenzij oziroma če tovor presega dovoljeno dimen- 
zijo. Poleg tega je v skladu z dopolnitvijo 36. č lena predlože- 
nega zakona ta člen dopolnjen tudi z določ ilom, da mora 
delovni stroj vedno kadar je v cestnem prometu uporabljati 
rumene vrteče se luč i. 

V skladu s pripombo, je v prvem odstavku 66. člena in 
nadaljnjih členih izraz »neposredni udeleženec« nadomeščen 
z izrazom »udeleženec«. V drugem odstavku tega člena pa je 
zaradi jasnosti in preciznosti zakona besedilo »neposredno 
po nesreč i« nadomeščeno z besedilom »takoj po nezgodi«. 

Besedilo 67. č lena je popravljeno in dopolnjeno tako, da je v 
njem določeno, da mora voznik po nezgodi z manjšo premo- 
ženjsko škodo takoj odstraniti vozilo in druge predmete z 
vozišča; v primeru težje oziroma hujše prometne nezgode pa 
mora voznik odstraniti z vozišča poškodovano vozilo, tovor in 
druge predmete takoj po opravljenem ogledu. V tretjem od- 
stavku pa je določeno, da v primeru, ko voznik tega ne more 
storiti, to mora storiti organizacija za vzdrževanje cest takoj 
potem, ko je obveščena o dogodku. 

V besedilu 71. člena je v skladu z obstoječo zakonodajo 
besedilo »pooblaščena uradna oseba organa za notranje za- 
deve« nadomeščeno z besedilom, »pristojna uradna oseba«. 

Določ ila 73. člena so dopolnjena tako, da veljajo za vsa 
vozila na motorni pogon in ne samo za motorna vozila. 

Tretji odstavek 75. č lena je dopolnjen z določ ilom, da izdaja 
dovoljenje za športno ali drugo prireditev upravni organ za 
notranje zadeve posebne družbenopolitične skupnosti, kadar 
gre za športno ali drugo prireditev na cesti z njenega ob- 
močja. V petem odstavku tega člena pa je v skladu s pripombo 
upoštevan predlog tako, da je v njem določeno, da mora 
občinski upravni organ pred izdajo dovoljenja za prireditev na 
cesti pridobiti mnenje pristojne postaje milice in ne uprave za 
notranje zadeve. 

V skladu z vrsto pripombami je 65. č len zakona dopolnjen z 
določ ilom, da lahko avto šola pripravlja kandidate za voznike 
motornih vozil tudi izven svojega sedeža, kjer ima ustrezen 
šolski prostor za teoretični pouk ter šolski inventar in opremo 
potrebno za opravljanje dejavnosti avto šole, ter če dobi za 
opravljanje te dejavnosti soglasje občinskega upravnega or- 
gana za notranje zadeve, na območju katerega bo opravljala 
to dejavnost. Ta organ bo tudi opravljal nadzorstvo nad zako- 
nitostjo delovanja avto šole na njegovem območju. 

Besedilo drugega odstavka 86. č lena je dopolnjeno tako, da 
je v njem našteta vsebina vseh teoretičnih predmetov, ki jih 
bodo v avto šoli poučevali uč itelji predpisov. 

Drugi odstavek 89. č lena je spremenjen tako, da velja samo 
za kandidate za voznike motornih vozil. 

98. člen je dopolnjen z določ ilom, da voznik inštruktor 
lahko pripravlja v praktični vožnji samo kandidata za voznika 
motornega vozila avto šole. V skladu z vrsto pripomb je 103. 
člen vsebinsko dopolnjen oziroma spremenjen. V prvem od- 
stavku je določeno, da izpitno komisijo imenuje izvršni svet 
skupščine občine na območju, katere je sedež izpitnega cen- 
tra v soglasju z izvršnimi sveti skupščin občin z območij, ki 
spadajo v območje izpitnega centra. Poleg tega predlog za- 
kona ne vsebuje določ ila, koliko č lanov izpitne komisije naj 
bo delavcev pristojnih občinskih upravnih organov za notra- 
nje zadeve, ki ga je vseboval osnutek zakona. Dopolnjeni pa 
so pogoji za opravljanje dela v izpitnih komisijah s tem, da 
mora imeti č lan komisije opravljen preizkus usposobljenosti 
pred komisijo republiškega sekretariata za notranje zadeve za 
kategorijo za katero bo ocenjeval koandidata in da ima vozni- 
ško dovoljenje za vožnjo motornega vozila te kategorije. 

Analogno kot v 103. č lenu je tudi v 106. členu predvideno, 
da komisijo, pred katero opravlja izpit kandidat za vožnjo 
traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja in kolesa z mo- 
torjem, imenuje izvršni svet skupščine občine. 

V novem drugem odstavku 107. člena je analogno kot v 
prvem odstavku 107. č lena za voznika motornega vozila dolo- 
čeno, kaj se ugotavlja na preizkusih znanja predpisov o var- 
nosti cestnega prometa. 

Besedilo 109. č lena je v skladu z zveznim zakonom redak- 
cijsko popravljeno tako, da je v prvem odstavku tega člena 
določeno, kdaj lahko pridobi oseba pravico voziti traktor, v 
drugem odstavku tega člena pa je določeno, da se vozniško 
dovoljenje za vožnjo traktorja izda na zahtevo osebe, ki izpol- 
njuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. Pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati kandidati, pa so ostali nespremenjeni. 
Enako je spremenjeno tudi besedilo 111. člena, ki določa, 
kako se pridobi dovoljenje za vožnjo delovnega stroja, moto- 
kultivatorja in kolesa z motorjem. 

Določ ila 118. člena zakona so dopolnjena tako, da veljajo 
tudi za voznike in ne samo za kandidate za voznike. 

Besedilo prvega odstavka 120. člena je dopolnjeno tako, da 
je iz njega jasno razvidno, da gre v tem primeru za kontrolni 
zdravstveni pregled, na katerega je poslan voznik, za katerega 
se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov ni več  zmo- 
žen za zanesljivo vožnjo. 

V skladu s pripombo je drugi odstavek 120. č lena dopolnjen 
z določ ilom, da lahko kontrolni zdravstveni pregled zahteva 
tudi občinski upravni organ za notranje zadeve, ki vodi voz- 
nika v evidenci. Poleg tega pa je celotno besedilo 120. člena 
spremenjeno tako, da velja samo za voznike motornih vozil in 
traktorjev, saj je le za te voznike z zveznim zakonom in 109. 
členom tega zakona določen kot pogoj za vožnjo, da je 
telesno in duševno zmožen voziti vozilo. 

V 122. č lenu je ob upoštvanju večine pripomb določeno, da 
morajo vozniki motornih vozil in traktorjev, ki so dopolnili 65 
let, najmanj vsaka tri leta na kontrolni zdravstveni pregled (v 
celoti). Poleg tega pa je v njem določeno, da te preglede 
opravljajo pooblaščeni zdravstveni zavodi iz 117. č lena pred- 
loženega zakona. 

Besedilo 124. č lena je v skladu s pripombami enako prvot- 
nemu besedilu 124. člena osnutka zakona in črtana varianta. 

Besedilo 125. člena je dopolnjeno tako, da morajo biti 
atestirana vsa motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z 
motorjem in lahki priklopniki, ki se serijsko ali posamično 
izdelujejo ali predelujejo, ter da morajo imeti vozniki posa- 
mično izdelanih ali predelanih vozil atest, ki ga morajo poka- 
zati na zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za notranje 
zadeve. 

Prvi odstavek 127. člena je v skladu z obstoječo zakonodajo 
dopolnjen z možnostjo, da ugotavlja tehnično brezhibnost ali 
obremenitev vozila tudi pristojna inšpekcija za promet. 

Besedilo tretjega odstavka 130. č lena je dopolnjeno z dolo- 
č ilom, da tudi preizkusnih tablic ni dovoljeno uporabljati na 
drugem vozilu. V drugem odstavku 135. č lena je določeno, da 
pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov traktorjev izda- 
jajo izvršni sveti občinskih skupšč in. 

V besedilo 133. člena je zaradi jasnosti vneseno določ ilo, ki 
ga je doslej že vseboval podzakonski predpis in sicer, da sme 
biti traktor in traktorski priklopnik v cestnem prometu samo 
dokler velja zanj izdano prometno dovoljenje. 

Besedilo drugega odstavka 138. č lena je dopolnjeno z dolo- 
č ilom, da v primeru ko pristojni organ za notranje zadeve 
naloži drugi organizaciji združenega dela oziroma drugi 
pravni osebi, ki skrbi za vzdrževanje cest, da oprvi začasne 
ukrepe za zagotovitev varnosti cestnega prometa, ta te ukrepe 
izpolni na stroške pristojne organizacije za vzdrževanje cest. 

Besedilo 140. č lena je dopolnjeno tako, da njegovo določ ilo 
velja tudi za športne ali druge prireditve na cesti ali ob cesti. 
Poleg tega pa je v skladu s pripombo v drugem odstavku tega 
člena določeno, katero inšpekcijo to je inšpekcijo za ceste - 
obvesti pristojni organ za notranje zadeve o tem, da niso 
izpolnjeni pogoji za delo na cesti. 

Besedilo 141. člena je dopolnjeno z določ ilom, da mora 
organizacija za vzdrževanje cest o spremembah prometne 
ureditve obvestiti pristojni organ za notranje zadeve najmanj 
tri dni pred pričetkom del. 

Podobno kot prvi odstavek 46. č lena je popravljen tudi 144. 
č len predloženega zakona. 

Besedilo 148. člena je dopolnjeno tako, da njegovo določilo 
velja tudi v primeru, če je potekla veljavnost potrdila o uporabi 
tablic za preizkušnjo. 
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V skladu s pripombo je v drugem odstavku 149. č lena rok 
podaljšan iz treh na osebm dni. 

V skladu s pripombo je besedilo 152: č lena dopolnjeno z 
določ ilom, da pritožba na odločbo o začasnem odvzemu 
vozniškega dovoljenja ne zadrži izvršitve. 

Besedilo 154. člena je dopolnjeno z določ ilom, da čas 
začasnega odvzema vozniškega dovoljenja šteje v čas trajanja 
varstvenega ukrepa prepovedi vožnje, ki je bil izrečen v po- 
stopku za prekršek. 

Zaradi celovitjše ureditve vprašanja in pravne varnosti ob- 
čanov je besedilo 155. č lena dopolnjeno z določ ilom, da mora 
organ za notranje zadeve, ki je odvzel vozniško dovoljenje 
oziroma potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa ali inštuktorsko dovoljenje le-to vrniti vqzniku takoj, 
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo odvzeto, najpoz- 
neje pa• v 24-tih urah. 

V skladu s pripombo je v 163. č lenu dodano določ ilo, da 
nač in ustanovitve občinskih oziroma medobčinskih svetov 
določ ijo skupščine občine, kjer svetov ni, pa je treba na drug 
ustrezen način zagotoviti, da se bodo naloge na področju 
preventive in vzgoje v cestnem prometu uč inkovito uresniče- 
vale. 

V poglavju prehodne in končne določbe je v skladu s 
pripombo preoblikovano določ ilo, ki. zavezuje proizvajalce in 
tiste, ki dajejo v promet traktorje tako, da je v njem določeno, 
da morajo proizvajalci in tisti, ki dajejo v promet traktorje 
kupcem iz SR Slovenije zagotoviti, da bodo ti traktorji oprem- 
ljeni v skladu z 34. členom tega zakona. Na dve leti je tudi 
podaljšan rok za uveljavitev določbe o obveznem nošenju 
odsevnih teles pešcev. Prav tako je določeno, da se bo dolo- 
č ilo drugega odstavka 85. člena pričelo uporabljati šele dve 
leti po uveljavitvi zakona. Na novo je v skladu s pripombo 
določeno, da se 165, č len prične uporabljati šest mesecev po 
uveljavitvi zakona. To poglavje je tudi dopolnjeno z določ i- 
lom, da izvršilni predpisi izdani na podlagi sedaj veljavnega 
zakona veljajo oziroma se uporabljajo do izdaje ustreznih 
predpisov izdanih na podlagi tega zakona, v kolikor niso v 
nasprotju s tem zakonom. Poleg tega je določen rok, da se 
morajo vsi predpisi določeni s tem zakonom izdati v roku 
enega leta po uveljavitvi zakona. 

Zvezni zakon v 198. členu ureja temeljna vprašanja glede 
vzgojnih ukrepov, ki naj bi se uporabljali proti tistim vozni- 
kom, ki so v enem letu s pravnomočno odločbo kaznovani za 
tri ali več prekrškov navedenih v prvem odstavku tega č lena. 
Podrobneje bo ta vprašanja uredil podzakonski akt. Na pod- 
lagi dosedanjih razprav je mogoče ugotoviti, da do sprejetja 
tega podzakonskega akta zaradi neizdelanih stališč glede 
tega, kako naj se rešijo posamezna vprašanja, še dolgo ne bo 
prišlo. Sedaj veljavni republiški zakon o varnosti cestnega 
prometa vprašanja v zvezi s pošiljanjem preverjanje znanja 
ureja v toliki meri, da je mogoče za v 198. členu zveznega 
zakona določene voznike uporabljati vsaj ta vzgojni ukrep. 
Zato da bi tudi po sprejetju predloženega zakona in do spre- 
jetja ustreznega zveznega predzakonskega akta bilo mogoče 
pošiljati voznike na preverjanje znanja, je dodano določ ilo 
(195. č len), da se v tem času zoper voznike iz prvega odstavka 
198. člena zveznega zakona izvaja ukrep preverjanja znanja 
prometnih pravil, prometnih znakov in potrebne spretnosti pri 
vožnji z motornim vozilom, v skladu z določbami 151. in 152. 
člena tega zakona. 
III. Predlagatelj ni mogel sprejeti naslednjih pripomb, predlo- 
gov in mnenj iz razprave o osnutku zakona: 

1. Predloga, da naj se v ta zakon vgradi določ ilo o »kmeč- 
kem pasu- ob avtomobilskih cestah predlagatelj ni upošteval, 
saj to vprašanje ne sodi v ta zakon ampak v zakon o cestah. 

2. Pripombe, da naj se v zakonu določ i, da za osnovno 
kulturo obnašanja udeležencev v prometu skrbe vzgojno izo- 
braževalne institucije predlagatelj ni upošteval, ker to dolo- 
č ilo že vsebuje drugi odstavek 5. člena zveznega zakona. 

3. Pripombe, da se izraz »komunalni nadzornik« uporab- 
ljen v drugem odstavku 8. č lena nadomesti z izrazom »komu- 
nalni redar« ni mogoče upoštevati. Z zakonom o notranjih 
zadevah je občinam dana pravica, nadzorovanja izvajanja 
predpisov o parkiraju motornih vozil in o komunalni urejeno- 
sti, zato predlagatelj meni, da je izraz »komunalni nadzornik« 
primeren. 

4. Deveti č len zakona je v skladu z vrsto pripomb (nekatere 
so si tudi v nasprotju) preoblikovan tako, da je usklajen z 
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ustavo SR Slovenije in veljavno zakonodajo na tem področ ju. 
Tako na primer ni upoštevan predlog da naj bi občinska 
skupščina določala organizacije združenega dela, ki naj po- 
stavljajo in vzdržujejo prometno signalizacijo in prometne 
znake ter predlog, da naj bi občinski upravni organ za promet 
odrejal postavitev posameznih znakov, saj taki določ ili ne bi 
bili v v skladu z zakonom o cestah, ki določa, da so prometni 
znaki del cestnih elementov. 

5. Pripomba, da je potrebno določ ilo 16. č lena spremeniti, 
češ da iz njega ni razvidno s kakšno hitrostjo smejo voziti 
avtobusi v javnem mestnem in javnem primestnem prometu, 
kadar v njem ni stoječ ih potnikov, ni utemeljena. Iz prve alinee 
in nove druge alinee prvega odstavka tega člena je namreč 
jasno razvidno, da se v teh dveh primerih ureja hitrost avtobu- 
sov v katerih potniki tudi stojijo. 18. č len zveznega zakona pa 
vsebuje splošno omejitev hitrosti za avtobuse: 46. člen zvez- 
nega zakona tudi določa, da na cestah v naseljih voznik ne 
sme voziti z večjo hitrostjo kot 60 km/h oziroma z več jo 
hitrostjo kot jo dovoljuje postavljeni prometni znak. tz tega 
izhaja, da skozi naselja nobeno vozilo ne sme voziti z večjo 
hitrostjo kot 60 km/h oziroma s hitrostjo večjo kot jo dovolju- 
jejo prometni znaki. Ob upoštevanju vseh predlaganih določb 
tega zakona in določb zveznega zakona predlagatelj meni, da 
so vsi primeri v zvezi s prometom avtobusov tako glede tega, 
kje se odvija promet, kot glede tega, 'ali se v njem vozijo 
stoječi potniki ali ne, zakonsko urejeni. 

6. Predloga, da naj se črta določilo 22. člena osnutka 
zakona predlagatelj ni mogel upoštevati Temeljna vprašanja 
v zvezi s parkiranjem in ustavljanjem ter nač inom označeva- 
nja časa parkiranja in ustavljanja morajo biti enotno urejena 
na območju celotne republike. Prav tako ni mogoče upošte- 
vati predloga, da se iz predvidenega določ ila črta besedilo 
»parkirne ure v vozilu«, češ, da le-teh ni v prometu, saj to 
določ ilcpvsebuje že sedaj veljavni zakon. 

7. Pripombe, da naj se določilo 27. člena dopolni s prime- 
rom, ko invalida vozi druga oseba ni mogoče upoštevati. 
Predlagatelj meni, da ni razloga, da bi vozniki, ki prevažajo 
invalidne osebe bili obravnavani drugače kot voznik, ki na 
primer prevaža majhnega otroka ali tisti, ki želi na določenem 
mestu iz vozila zložiti tovor ipd. Pri tem pripominja, da velja 
določ ilo prvega odstavka 27. člena samo za vozila, ki bodo 
imela na vozilu na vidnem mestu poseben znak, kar je dolo- 
čeno v drugem odstavku tega č lena. 

8. Pripomba, da besedilo drugega odstavka 28. člena v 
zvezi z določ itvijo kraja, do katerega se z vrvjo ali togo zvezo 
sme vleč i poškodovano ali pokvarjeno vozilo ni dovolj do- 
ločno, ni upoštevana. Po mnenju predlagatelja je izraz »do 
najbližjega kraja, kjer je okvaro mogoče odpraviti« dovolj 
jasen. Pri terp predlagatelj pripominja, da ob odgovornem 
ravnanju voznikov do težav pri izvajanju te določbe zakona ne 
bi smelo priti. Pooblaščene uradne osebe organov za notranje 
zadeve pa imajo vso možnost, da na licu mesta ugotovijo 
dejansko stanje in primerno ukrepajo. 

9. Pripombe, da naj se drugi stavek drugega odstavka 31. 
č lena spremeni, tako, da bo v njem določeno, da se mora 
uporabljen vložek iz katerega je vidna vožnja zadnjih 24 ur 
hraniti v organizacijah združenega dela ter pripombe, da naj 
se doda določilo po katerem naj bi se ta vložek hranil najmanj 
12 mesecev, predlagatelj ni mogel upoštevati. Predlagatelj 
vztraja pri prvotnem predlogu, saj drugače pooblaščenim 
uradnim osebam organov za notranje zadeve ni mogoče ugo- 
tavljati trajanja vožnje in počitka voznika. 

10. Predloga, da naj bi določ ilo 32. člena ne veljalo za 
avtobuse v prostem cestnem prometu predlagatelj ni sprejel. 
Predlagatelj meni, da z vidika varnosti prometa ni mogoče, da 
bi se javni linijski cestni promet in prosti cestni promet v 
zakonu obravnavala različno. 

14. Predloga, da naj bi se v 33. č lenu določ ilo, da se lahko 
avtobus zgibne konstrukcijske sestave neomejeno uporablja 
v javnem primestnem prometu, z vidika varnosti prometa, ni 
mogoče upoštevati. Zaradi lastnosti teh avtobusov le-teh ni 
mogoče uporabljati na vseh cestah na katerih se odvija javni 
primestni promet. Zato je nujno, da je to vprašanje urejeno 
kot je predlagano v tretjem odstavku tega člena tako, da se 
promet teh avtobusov v javnem primestnem prometu lahko 
odvija le na podlagi posebnega dovoljenja. 

12. Pripombe, da ni mogoče zagotoviti varnostne kabine ali 
loka za tiste vrste traktorjev, ki se ne izdelujejo več , predlaga- 
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telj ni mogel upoštevati. Predlagatelj se zaveda, da bo uvelja- 
vitev določbe 34. člena predstavljala določene težave za last- 
nike oziroma imetnike pravice uporabe traktorjev. Vendar se 
je potrebno pri tem zavedati, da je le na ta nač in mogoče 
zmanjšati veliko število nesreč  s traktorji, ki se v več ini prime- 
rov pri prevračanju traktorjev končajo s smrtjo voznika. Ob 
tem predlagatelj še enkrat poudarja, da strokovnjaki s tega 
področja zagotavljajo, da je na vsak traktor ne glede na 
velikost ali starost mogoče vgraditi vsaj varnostni lok. 

13. Predloga, da naj se določ i ustrezen rok za uveljavitev 
35. člena zakona ni mogoče upoštevati, ker že sedaj veljavni 
zakon vsebuje tako določbo. Glede določbe 36. č lena pa je za 
opremo delovnega stroja z napravami za osvetljevanje ceste 
za dajanje svetlobnih znakov za rumeno vrtečo se luč ter za 
odsevnike določen prehodni rok enega leta. 

14. Predloga, da naj se v zakon vnese določ ilo 29. člena 
sedaj veljavnega zakona, ki prepoveduje na motornih kolesih, 
kolesih z motorjem in kolesih voziti predmete, ki vozniku 
onemogočajo dajati potrebne znake z roko, predlagatelj ni 
upošteval. Zvezni zakon v 93. členu namreč zelo podrobno 
določa, kako se mora voziti kolesar oziroma voznik na motor- 
nem kolesu, oziroma kolesu z motorjem, kaj vse ne sme delati 
med vožnjo in kakšen tovor ne sme prevažati. Prav tako 
predlagate! ni upošteval predloga, da se kolesarjem s tem 
zakonom posveti več pozornosti, saj meni, da je to področ je 
dovolj urejeno. Pri tem pripominja, da določena vprašanja v 
zvezi s kolesarji rešuje zvezni zakon. 

15. Predlog, da bi se v avtobusih v javnem linijskem cest- 
nem prometu ali v prostem cestnem prometu lahko vozilo tudi 
največ 10 potnikov, ki stojijo, ni sprejemljiv. Predlagatelj pou- 
darja, da iz prometno varnostnih vidikov takega predloga ni 
mogoče sprejeti, pri tem pa pripominja, da določ ilo predla- 
gano v predloženem zakonu vsebuje že sedaj veljavni zakon. 
Prometno varnostna situacija v zadnjih letih prav gotovo ni 
taka, da bi lahko pogoje za vožnjo stoječ ih potnikov olajše- 
vali. Ob tem predlagatelj pripominja, da je zvezni komite za 
promet in zveze v letošnjem letu poslal v mnenje celo predlog 
za spremembno zveznega zakona, po katerem bi morali biti v 
avtobusu sedeži opremljeni z varnostnimi pasovi, za potnike 
ter predlog, da se otroci lahko vozijo v avtobusu le na sedežih 
zadnjega dela avtobusa. 

16. Predloga, da se v drugem odstavku 42. č lena določ i, da 
se v prostoru za tovor tovornega vozila ne sme voziti oseb, ki 
šo pod vplivorn alkohola, tako, da se beseda »očitno« črta, 
predlagatelj ni mogel upoštevati. V predloženem zakonu se 
tam, kjer se urejajo vprašanja alkoholiziranosti potnikov upo- 
rabljajo enaki izrazi kot so uporabljeni v zveznem zakonu. 

17. Predloga, da naj se iz prvega stavka prvega odstavka 
46. člena črta besedilo »nad njegovo nosilnostjo ali nad 
dovoljeno osno obremenitvijo", češ, da to vprašanje že ureja 
zvezni zakon, ni mogoče upoštevati. V zveznem zakonu je 
predvidena le sankcija za voznika, ki vozi preobremenjeno 
vozilo po določbi tega zakona pa bo mogoče kaznovati tudi 
tistega, ki je naložil tovor na vozilo preko dovoljenih obreme- 
nitev. 

18. Predloga, da naj se v 47. č lenu uredi gonjenje in vode- 
nje živine glede na kategorizacijo cest, predlagatelj ni mogel 
upoštevati. V zveznem zakonu so že določene kategorije cest, 
ki jih uporabljajo posamezni udeleženci v prometu. 

19. Pripombo, da naj se v drugem odstavku 47. člena črta 
beseda »oč itno« ni mogoče sprejeti iz istih razlogov kot so 

,navedeni v 17. točki te obrazložitve. 
20. Pripomba, da naj se določ ilo, da mora pešec ponoči in 

ob zmanjšani vidljivosti med hojo po vozišču nositi na vidnem 
mestu ustrezno odsevno telo črta, ker bi v primeru prometne 
nezgode lahko rezbremenjevalo voznika odgovornosti, po 
mnenju predlagatelja ni sprejemljiva. To določ ilo le zagotavlja 
da bo na cesti zlasti ponoči pešec bolj viden. 

21. Predlog, da naj se črta sankcija za 49. in 51. člen 
predloženega zakona ni sprejemljiv, saj bi bili ti dve določ ili v 
tem primeru brezpredmetni. 

22. Pripombe, da v 50 členu ni urejeno kaj naj stori pešec v 
primeru, če se mu približuje vozilo, predlagatelj ni upošteval, 
saj meni, da 49., 50. in 51. člen dovolj podrobno urejajo vsa 
vprašanja v zvezi s hojo po cesti in prečkanjem ceste. Pri tem 
pa pripominja, da bodo ta vprašanja še podrobneje urejena v 
podzakonskem predpisu. 

23. Predloga, da se določilo drugega odstavka 52. č lena po 

katerem morajo otroci, ki obiskujejo malo šolo ali prvi razred 
osemletke nositi rumene rutice, črta, predlagatelj ni upošte- 
val. V praksi otroci prvih razredov že dalj časa nosijo, kadar so ■ 
vključeni v cestni promet, rumene rutice. Zato meni, da ni 
razloga, da to določilo ne bi bilo uzakonjeno. Pripombe, da 
niso sankcionirana določ ila prvega in drugega odstavka tega 
člena predlagatelj ni upošteval zato, ker bi se v praksi zlasti v 
primeru, ko otrok gre iz vzgojno izobraževalnega zavoda 
domov, težko krivdo za neupoštevanje določ il tega zakona 
naložilo staršem, ki so sicer odgovorni za dejanja svojih otrok. 

24. Predloga, da naj se v 57. členu besedilo »organizacija 
združenega dela« nadomesti z besedilom >■izvajalec del" ni 
mogoče upoštevati. Predlagatelj je v tem in v naslednjih 
členih uporabil besedilo »organizacija za vzdrževanje cest 
oziroma izvajalec del« v katerem so v skladu z zakonom o 
cestah zajeti vsi tisti, ki lahko opravljajo dela na cesti. 

25. Pripombe, da naj se določ ilo 59. č lena (60. č len osnutka 
zakona) črta, ni mogoče upoštevati. Ob tem predlagatelj pri- 
pominja, da so občinske skupščine z odloki določ ile marsika- 
tero omejitev, niso pa poskrbele, da bi te na cesti bile ozna- 
čene. 

26. Predloga,da se v 60. členu (61. č len osnutka zakona) 
določ i, da morajo pooblaščene uradne osebe organa za no- 
tranje zadeve na kraju prometne nezgode ali kraju ukrepanja 
pri nadzoru cestnega prometa, postavljati »triopan znak« ni 
bilo mogoče upoštevati. Triopan znak ni prometni znak, ki jih 
določa zvezni predpis, ampak je le poseben prometni znak, ki 
ga pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve 
uporabljajo v SR Sloveniji iz razlogov varnosti v prometu. 

27. V zvezi s predlogom, da naj se prouč i vprašanje povrni- 
tve stroškov, ki nastanejo vozniku, ki prepelje poškodovanca 
do zdravstvenega zavoda, predlagatelj pripominja, daje vpra- 
šanje povrnitve teh stroškov, kadar vozniku naloži tak prevoz 
pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve že 
rešeno v 53. členu-zakona o notranjih zadevah, po katerem 
ima občan pravico do povrač ila dejanskih stroškov in škode, 
ki mu je bila povzročena z uporabo njegovega prometnega 
sredstva. 

28. Predloga, da naj se uzakoni uporaba evropskih poroč il 
o prometni nezgodi, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj to 
vprašanje ni v pristojnosti urejanja tega zakona. 

29. Pripombe, da naj se v prvem odstavku 75. č lena upo- 
števa, da prirejajo ob cesti prireditve tudi posamezniki, pred- 
lagatelj ni mogel upoštevati. Prvi odstavek 75. člena določa, 
da lahko na cesti organizira športno ali drugo prireditev, 
samo pravna oseba, kar je edino pravilno, glede na splošen 
družbeni pomen ceste in v skladu z zakonom o cestah. Posa- 
meznik torej lahko organizira prireditev le ob cesti. V primeru, 
ko je zaradi prireditve ob cesti ogrožen promet na cesti, pa 
mora prireditelj ne glede na to ali je pravna oseba ali posa- 
meznik, dobiti dovoljenje iz petega odstavka 77. člena. Pri- 
pombe, da iz določ ila petega odstavka 75. člena ni jasno 
razvidno v kakšni obliki (pismeno, z ogledom) bo postaja 
milice dajala mnenje k temu ali naj se izda dovoljenje za 
prireditev na cesti ali ne, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj 
sam nač in kako se izdajajo mnenja ni predmet tega zakona. 

30. Predloga, da naj se v 82. členu določ i, da mora imeti 
voznik vozniško dovoljenje pri sebi, predlagatelj ni upošteval, 
saj je to določeno v 113. členu predloženega zakona. 

31. Predloga, da naj se v 84. členu določ i, da so avtošole 
lahko stalne ali občasne, ni mogoče sprejeti, saj to ne bi bilo v 
skladu s celotnim sistemom usposabljanja kandidatov za voz- 
nike in organiziranjem ter delovanjem avto šol določenih v 
predloženem zakonu. Predlagani sistem usposabljanja kandi- 
datov za voznike, organiziranja in delovanja avto šol in izobra- 
ževanja voznikov inštruktorjev je zgrajen na podlagi ugotovi- 
tve: dosedanji sistem usposabljanja oziroma izobraževanja 
kandidatov za voznike, le-te premalo seznanja z vsemi objek- 
tivnimi in subjektivnimi okolišč inami, ki jih je treba upoštevati 
pri varni vožnji in vsemi nevarnostmi v prometu; da ne vpliva 
na razvoj humanejših in solidarnejših odnosov med udele- 
ženci v cestnem prometu; da je veliko število avto šol zaradi 
kadrovskih problemov in slabe opremljenosti ter organizira- 
nosti nesposobnih izvajati svoje naloge tako, kot bi bilo po- 
trebno; da kvaliteta dela inštruktorjev zlasti tistih, ki opravljajo 
to delo kot dopolnilno delo ni najboljša ipd. Zaradi naštetih 
ugotovitev je bilo že ob pripravi zveznega zakona ugotov- 
ljeno, da je tem vprašanjem potrebno posvetiti več  pozornosti 
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in jih v novi zakonodaji ustrezno drugače urediti. Tako je že 
zvezni zakon določ il temeljno vsebino programa usposablja- 
nja kandidatov za voznike motornih vozil. V republiki Sloveniji 
pa je republiški sekretariat za notranje zadeve ob sodelovanju 
republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo, republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, avto moto zveze Slovenije in zveze združenj šoferjev 
in avtomehanikov Slovenije pripravil predložene rešitve s ka- 
terimi bo mogoče zagotoviti kvalitetnejše delo avto šol in s 
tem varnejše odvijanje prometa na cestah. Kakršne koli spre- 
membe kot so predlogi, da se z zakonom ohrani možnost 
delovanja občasnih avto šol, predlagano zmanjševanje števila 
voznikov inštruktorjev, ki morajo imeti v avto šoli lastnost 
delavca v združenem delu za nedoločen čas, bi okrnile priza- 
devanja, da se zviša nivo znanja in usposobljenosti voznikov 
za varno vožnjo in za dvig prometne kulture ter razvijanje 
humanejših odnosov med udeleženci v cestnem prometu. 
Pripombe, da se bodo s predlagano organizacijo avto šol le-te 
ustanovile samo v centrih in se tako oddaljile od kandidatov 
za voznike, niso utemeljene. Če v osnutku zakona ni bilo 
določeno, da se sme poučevati kandidate samo v kraju se- 
deža avto šole. Po predlogu zakona pa imajo avto šole polno 
možnost, da organizirajo svoje delo kjerkoli na terenu, kjer so 
zagotovljeni prostorski pogoji in pogoji glede opreme dolo- 
čeni v 85. č lenu tega zakona. V zvezi z vprašanjem ali določ ilo 
85. člena ne pomeni dodatnega zaposlovanja na področju 
negospodarske dejavnosti, predlagatelj meni, da se bo s tem 
določ ilom število avto šol prilagodilo potrebam oziroma šte- 
vilu kandidatov za voznike. Pripomba, da se bo število vozni- 
kov inštruktorjev, ki so zaposleni v avto šbli s tem povečalo, ni 
utemeljena. Predlagatelj meni, da bo s tem doseženo, da se 
bodo avto šole medsebojno povezovale in da bodo s skupnimi 
močmi nudile boljše usluge občanom. Predloga, da je s semi- 
narji, ki naj bi jih organizirala avto moto zveza Slovenije, zveza 
šoferjev in avtomehanikov Slovenije in republiški sekretar za 
notranje zadeve, mogoče rešiti vse te probleme, ni utemeljen, 
saj sami seminarji ne morejo rešiti zatečenega stanja na 
področju usposabljanja kandidatov za voznike in delovanja 
obstoječ ih avto šol. 

32. Predloga, da naj se 89. člen spremeni tako, da z njim 
voznikom motornih vozil in traktorjev ne bo dana možnost, da 
se sami pripravljajo za teoretični del vozniškega izpita, pred- 
lagatelj ni sprejel. Tako določ ilo vsebuje že sedaj veljavni 
zakon, ki v praksi ni povzročalo težav. Sicer pa določ ilo 
drugega odstavka tega člena onemogoča, da bi kandidat za 
voznika motornega vozila teoretični del izpita na katerega se 
je pripravljal izven avto šole ponavljal v nedogled. 

33. Predloga, da naj se v drugem odstavku 92. č lena izraz 
»srednjega izobraževanja« nadomesti ž izrazom »usmerje- 
nega izobraževanja« predlagatelj ni upošteval, saj je glede na 
vsebino določbe ta izraz popolnoma v skladu z zakonom o 
usmerjenem izobraževanju. 

34. Predlog, da naj se prouči možnost omejitve števila 
ponavljanj teoretičnega ali praktičnega dela vozniškega izpita 
je predlagatelj prouč il, vendar ne predlaga nobenih spre- 
memb, saj meni, da tako omejitev ob upoštevanju vseh drugih 
določb predloženega zakona (veljavnost zdravniškega spriče- 
vala omejena na eno leto) in obstoječe zakonodaje, ki ureja 
usposabljanje in izobraževanje občanov, ni potrebna. 

35. Predloga, da naj se drugi odstavek 99. č lena, ki določa, 
da voznik inštruktor med pripravljanjem kandidata ne sme 
uživati alkohola, črta, predlagatelj ni mogel upoštevati. Ukre- 

| panje po prvem odstavku 99. člena, ki določa, da voznik 
inštruktor med pripravljanjem kandidata za voznika ne sme 
imeti v organizmu kaj alkohola, je mogoče samo na podlagi 
pozitivnega izvida zdravniškega pregleda krvi ali krvi ali urina. 
Določ ilo drugega odstavka tega člena pa omogoča ukrepanje 
na licu mesta na podlagi ugotovitve, da je voznik inštruktor 
zaužil alkohol. 

36. V zvezi s pripombo, zakaj mora kandidat za voznika 
opravljati izpit v kraju sedeža izpitne komisije oziroma izpit- 
nega centra in ne v kraju, kjer je obiskoval avto šolo, predla- 
gatelj pripominja, da teoretični del izpita lahko opravlja kandi- 
dat bodisi v kraju sedeža avto šole ali izpitnega centra, prak- 
tični del vozniškega izpita pa le v izpitnem centru, kjer so dani 
pogoji za ocenjevanje vožnje glede na gostoto prometa, ure- 
jenost križišč  ipd. 

37. Predloga, da naj se drugi odstavek 102. č lena spremeni 

tako, da se v njem določ i, da republiški sekretar za notranje 
zadeve določi izpitne centre v soglasju s skupšč inami občin, 
predlagatelj ni mogel upoštevati. Ta č len razmejuje pristojno- 
sti med občinami in republiškim sekretarjem za notranje za- 
deve. Po sedaj veljavnem zakonu ima republiški sekretar za 
notranje zadeve veliko več je pristojnosti, kot so predvidene v 
predloženem zakonu. Predlagatelj meni, da je v skladu s 
sistemom usposabljanja voznikov potrebno, da izpitne centre 
in kategorijo, ki naj se v posameznem centru preizkušajo, 
določ i republiški sekretar za notranje zadeve, zato da bodo 
pogoji za celotno Slovenijo čim bolj enotni pri opravljanju 
vozniških izpitov. 

38. Predloga, da naj ima inštruktor pravico odločati kot 
član komisije predlagatelj ni upošteval, saj meni, da predla- 
gano določilo 104. člena ustreza. V podzakonskem aktu, ki je 
v pripravi je predvideno, da voznik inštruktor v primeru, da se 
ne strinja z oceno člana komisije, ki ocenjuje izpit iz vožnje, 
ne podpiše zapisnika o ocenjevanju kandidata. O uspehu 
kandidata ali je izpit napravil ali se izpitna vožnja ponovi 
odloč i izpitna komisija na sestanku, na katerem sodeluje tudi 
voznik inštruktor. 

39. Predloga, da naj izobraževanje voznikov inštruktorjev 
vsebuje tudi znanje ravnanja za varno delo s traktorjem pred- 
lagatelj ni mogel upoštevati. Znanje ravnanja za varno delo s 
traktorji bodo poučevali kandidate za voznike traktorjev pose- 
bej usposobljeni kadri. 

40. Predloga, da naj se določ ilo 110. č lena dopolni z bese- 
dilom "ali potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu« predlaga- 
telj ni mogel upoštevati. Potrdilo o opravljenem vozniškem 
izpitu je samo dokazilo, o opravljenem vozniškem izpitu. 
Veljavno vozniško dovoljenje pa dokazuje, da ima imetnik 
pravico voziti vozilo oziroma, da izpolnjuje pogoje iz 157. 
člena zveznega zakona. 

V zvezi s predlogom, da naj omenjeno določ ilo velja samo 
za tiste, ki bodo opravili vozniški izpit kategorije B, C in D po 
uveljavitvi tega zakona, predlagatelj pripominja, da je v preho- 
dnih določbah določeno, da do 1. aprila 1983 pristojni občin- 
ski upravni organ izdaja na zahtevo upravičenca na podlagi 
veljavnega vozniškega dovoljenja B, C ali D kategorije, vozni- 
ško dovoljenje za traktor. 

41. V zvezi s pripombo, da 115. č len ne vsebuje določ ila, da 
se v primeru ko poteče več kot tri leta od izteka veljavnosti 
vozniškega dovoljenja to podaljša oziroma izda novo le, če 
voznik ponovno opravi vozniški izpit, predlagatelj pojasnjuje, 
da se je zavestno odloč il predlagati, da takega določ ila novi 
zakon ne bi vseboval. Samo podaljševanje veljavnosti vozni- 
škega dovoljenja namreč ni nobeno zagotovilo, da voznik 
resnično vozi motorno vozilo ali traktor, zato meni, da je tako 
določ ilo brezpredmetno. 

42. Predloga, da se v prvem odstavku 120. č lena določ i, da 
kontrolni zdravstveni pregled opravi zdravstvena organizacija 
iz 117. č lena tega zakona ni mogoče sprejeti. Z določ ilom tega 
č lena je predlagatelj želel doseč i, da se na kontrolni zdrav- 
stveni pregled pošlje voznika, k ustreznemu kateremukoli 
zdravstvenemu zavodu oziroma specialistu. 

43. Predloga, da se v 121. členu določ i, da organizacija 
združenega dela ne sme dovoliti, da njen traktor vozi kdo, ki 
ni bil na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten, 
na podlagi predpisov s področja varstva pri delu, predlagatelj 
ni mogel upoštevati. V predloženem zakonu se ureja le kon- 
trolni zdravstveni pregled voznika, zato se v njem lahko ure- 
jajo le cfbveznosti in dolžnosti v zvezi s tem pregledom, ne pa 
pregledi, ki jih določajo drugi predpisi. 

44. Pripomba, ali ne bi bilo potrebno, da se zdravniški 
pregled vida določ i tudi za voznike delovnih strojev, predlaga- 
telj ni upošteval saj meni, da se zdravstveno stanje voznikov 
delovnih strojev izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
pri delu. 

45. Predlog, da se v 124. č lenu določ i možnost začasnega 
odvzema vozniškega dovoljenja predlagatelj ni mogel upošte- 
vati, saj je začasen odvzem vozniškega dovoljenja že urejen s 
196. členom zveznega zakona. 

46. V zvezi s pripombo, ali je v izrazu »lahki priklopnik« 
beseda »lahki« potrebna, predlagatelj pripominja, da je ta 
izraz določen in pojem obrazložen v 10. členu zveznega 
zakona. 

47. Pripombe, da naj se v 126. členu navedejo bistvene 
napravetza katere se šteje, da so pomembne za varno vožnjo, 
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če se predelajo, predlagatelj ni mogel upoštevati. V zakonu 
namreč ni mogoče predvideti vseh predelav naprav pomemb- 
nih za varno vožnjo. 

48. Predlog, da se naslov drugega podpoglavja VII. po- 
glavja dopolni z besedo »lastnika« ni sprejemljiv, saj so v 
predlaganem določ ilu tega podpoglavja le navedene dolžno- 
sti, ki se nanašajo na voznika ne glede na lastništvo vozila. 

49. Predloga, da naj se v 137. č lenu pooblaščene organiza- 
cije zaveže, da v vseh primerih, ko ugotovijo dvomljiv vtis 
tovarniške številke na šasiji ali motorju o tem obvesti občinski 
upravni organ, ki vodi vozilo v evidenci, predlagatelj ni mogel 
upoštevati. Naloge pooblaščenih organizacij za opravljanje 
tehničnih pregledov so podrobneje urejene v pravilniku o 
tehničnih pregledih, kjer je urejeno tudi to vprašanje. 

50. V zvezi z vprašanjem kateri organ je mišljen v 138., 143. 
in 150. členu pod izrazom »pristojni organ za notranje za- 
deve« predlagatelj odgovarja, da so v teh členih pod tem 
izrazom mišljeni vsi organi za notranje zadeve, ki se pri 
svojem delu srečujejo z vprašanji, ki jih rešujejo določbe teh 
členov. V največ primerih se bodo s temi vprašanji soočili 
pooblaščeni delavci postaj prometne milice ali postaj milice. 

51. Predloga, da naj se v 142. členu določi predstavnik 
katerega organa za notranje zadeve bo sodeloval v strokovni 
komisiji, ki obravnava lokacije in gradnje cest, predlagatelj ni 
mogel upoštevati, saj bo to odvisno od tega, za kakšno cesto 
gre in kje se nahaja. 

52. Predloga, da naj se 143. člen spremeni tako, da bo v 
njem določeno, da je organ, ki daje odobritev za postavitev 
avtobusnega postajališča, dolžan dobiti predhodno soglasje 
pristojnega organa za notranje zadeve ni mogoče upoštevati, 
saj vprašanja in pogoje glede avtobusnih postajališč ureja 
oziroma določa zakon o cestah. 

53. Predlog, da naj se 146. člen nadomesti z določ ilom, da 
se je le voznik z nepokvarljivim blagom za katerim se je 
nabrala kolona, dolžan umakniti na najbližjo počivališče za 

toliko časa, da kolona odpelje mimo, ni sprejemljiv. Z določ i- 
lom, ki ga vsebuje 146. člen predloženega zakona se želi 
doseč i neoviran pretok prometa po cestah, ki bi bil z določa- 
njem kakršnih koli izjem oviran. 

54. Predloga, da se v 147. č lenu izraz »na cesti« nadomesti 
z izrazom »na prometni površini« predlagatelj ni mogel upo- 
števati. Izraz na »prometni površini« je veliko ožji od izraza na 
cesti. V določenih okolišč inah pa lahko vozilo parkirano na 
cesti izven prometne površine povzroča nevarnost za udele- 
žence v prometu, kar je pogoj za ukrepanje po tem členu. 

55. V zvezi z vprašanjem ali lahko tudi občinski upravni 
organ predlaga ukrepe iz 189. č lena zveznega zakona predla- 
gatelj pojasnjuje, da pod izrazom organ za notranje zadeve 
uporabljen v prvem odstavku 151. člena ni mišljen občinski 
upravni organ za notranje zadeve. 

56. Pripombe, da je treba določilo prvega odstavka 155. 
č lena uskladiti s 194. č lenom zveznega zakona predlagatelj ni 
mogel upoštevati. Voznike motornih koles in potnikov na 
priklopnem vozilu ali prostoru za tovor na tovornem vozilu, 
traktorju, delovnem stroju ipd. v zvezi z alkoholiziranostjo in 
ugotavljanjem le-te ne moremo enač iti z vozniki motornih 
vozil, zato v tem določilu ni določeno, da pooblaščena uradne 
oseba organa za notranje zadeve mora opraviti preizkus alko- 
hoiiziranosti. 

57. Predlgoga, da se v 159. členu doda določ ilo, da je 
potrebno opravljati občasne preglede vozil vsaj na vsakih 10 
tisoč prevoženih kilometrov, predlagatelj ni upošteval, saj to 
določ ilo po svoji vsebini sodi v zakon, ki ureja prevoz z vozili. 

58. Pripomba, v zvezi z 180. č lenom osnutka zakona, da bi 
moral določ ilo, ki zavezuje proizvajalce traktorjev, da proizva- 
jajo traktorje opremljene z varnostnimi loki ali kabinami vse- 
bovati zvezni zakon, je upravičena. Predlagatelj pri tem pripo- 
minja, da si je prizadeval, da bi to določilo o obvezni opremi 
traktorjev z varnostnimi loki oziroma varnostnimi kabinami 
vseboval zvezni zakon, vendar s tem predlogom ni uspel. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona   

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah obrtnega zakona je v 6. točki 321. člena Ustave Sociali- 
stične republike Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo 
obrtne in druge gospodarske dejavnosti in v 5. točki 314. 
člena Ustave Socialistične republike Slovenije, po kateri se z 
zakonom in drugimi splošnimi akti ureja zadeve, ki so skup- 
nega pomena za delovne ljudi in občane v republiki. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Samostojno osebno delo je pomemben dejavnik zlasti z 
vidika popolnejše notranje zaokrožene proizvodne strukture 
in širjenja asortimenta izdelkov in storitev in pri tem še zlasti 
tistih, ki jih je mogoče racionalno proizvajati le v manjših 
produkcijskih enotah. Zato ima drobno gospodarstvo in 
osebno delo v njegovem okviru pomembno vlogo z zadovolje- 
vanju potreb industrije po pestrem asortimentu izdelkov 
drobne proizvodnje, kakor tudi v zadovoljevnaju z življenjsko 
ravnijo naraščajoč ih potreb občanov in gospodinjstev po šte- 
vilnih storitvah in izdelki, katerih proizvodnja je za industrijo 
in druge gospodarske dejavnosti v več jih delovnih organizaci- 
jah neracionalna. Praksa kaže, da se le v majhnih proizvodnih 
enotah organizirana proizvodnja teh izdelkov in storitev, ki 
temelji na široko razvejani iniciativi in inventivnosti, lahko 
tekoče prilagaja menjajočemu se povpraševanju. Dejansko pa 
pri nas še vedno niso izkoriščene možnosti za razvoj drob- 
nega gospodarstva in v njem osebnega dela. Prestrukturira- 

nje gospodarstva in njegovo vključevanje v sodobne tokove 
tehnološke revolucije bo sproščalo pomembno število delav- 
cev. To in pa dejstvo, da bo treba poskrbeti za zaposlitev 
delavcev, ki so začasno na delu v tujini, nas opozarjata, da bo 
tudi zaradi tega treba še hitreje razvijati drobno gospodarstvo 
z množico majhnih po vsem gospodarskem prostoru razme- 
ščenih produkcijskih enot najrazličnejših dejavnosti in odpra- 
viti ovire, ki še zavirajo zaposlovanje v teh dejavnostih, odpi- 
ranje novih obrtnih delavnic in pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela. 

V drobnem gospodarstvu Slovenije dela okoli 76.000 delav- 
cev ali 420 na 10.000 prebivalcev. V drobnem gospodarstvu 
združenega dela je po statističnih podatkih za leto 1979 sku- 
paj 26.938 delavcev, od tega v industriji in rudarstvu 9.295, v 
gradbeništvu 2.950, v obrti in osebnih storitvah 13.269, v 
stanovanjsko komunalnih dejavnostih 316, v finančnih idr. 
poslovnih storitvah 48, v pogodbenih delovnih organizacijah 
625 in 435 v obrtnih zadrugah. Slabi dve tretjini od skupnega 
števila delovnih ljudi v drobnem gospodarstvu odpade na 
zasebni sektor z okoli 49.000 delovnih ljudi (od tega je bilo v 
obrti 32.239 vštevši 6.859 oseb, ki opravljajo obrt kot postran- 
ski poklic, gostincev 2.124 z okoli 2.400 delavci, 7.295 avto- 
prevoznikov, 2 brodarja in 105 v prodaji na drobno*. Niso pa 
všteti delovni ljudje, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom in ne 
gospodinjstva, ki sprejemajo goste na prenočevanje in jim 
nudijo hrano in pijačo. 

V drobnem gospodarstvu ima pomembno vlogo samo- 
•Pripominjamo, da se je v prvem polletju 1981 povečalo število obratovalnic samostojnih obrtnikov od 13.734 na 14.150, v gostinstvu od 2.105 na 2.124, 
zmanjšalo pa se je število avtoprevoznikov od 7.295 na 7.262, povečalo se je tudi število prodajalcev na drobno od 105 na 130. 
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stojno osebno delo s sredstvi v lastnini občanov, vendar mora 
tudi tako delo temeljiti na visoki produktivnosti, tehnološki in 
ekonomski usposobljenosti obratovalnice samostojnega 
obrtnika, predvsem pa na različnih oblikah njegovega pove- 
zovanja in združevanja z združenim delom in drugimi uporab- 
niki njihovih proizvodov in storitev. 

1. Obrtni zakon (Uradni list SRS, št. 1/79) ureja pogoje za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov in določa tudi načela 
o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistemu sa- 
moupravno združenega dela. To povezovanje temelji na pro- 
stovoljnem združevanju dela in sredstev v obrtne zadruge ter 
na trajnem ali začasnem neposrednem ali posrednem sodelo- 
vanju z organizacijami združenega dela v različnih oblikah 
poslovnega sodelovanja. Po določbi 8. člena zakona o zdru- 
ženem delu (Uradni list SFRJ št. 53/76) imajo samostojni 
obrtniki, ki združujejo svoje delo in sredstva v zadruge ali 
druge oblike združevanja ali se neposredno ali po zadrugah, v 
proizvodnji ali prometu blaga in storitev povezujejo z organi- 
zacijami združenega dela in z njimi trajneje sodelujejo, na 
podlagi svojega dela v načelu enak družbenoekonomski polo- 
žaj in v osnovi enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot 
delavci v organizacijah združenega dela, odvisno od stopnje 
združenosti dela in sredstev ter od lastnega prispevka k 

| ustvarjanju in povečanju dohodka. Sodelovanje samostoj- 
nega osebnega dela z združenim delom se je v prav zadnjih 
letih sicer močno razširilo, saj je iz davčnih napovedi razvi- 
dno, da se preko 70% obrtnikov usmerja v izdelovanje različ - 
nih izdelkov, največ na kooperacijo z industrijo, gradbeniš- 

' tvom, trgovino in drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V ra- 
' zviti kooperaciji, zlasti z več jimi organizacijami združenega 1 dela, ki so pomembni izvozniki je po oceni Zveze obrtnih 
; združenj Slovenije znaten delež samostojnih obrtnikov v na- 

domeščanju uvoza in v posrednem izvozu. 
Kljub usmeritvi k povezovanju osebnega dela z združenim 

i delom pa v dejavnosti žagarstva to povezovanje ni mogoče. 7. 
j člen obrtnega zakona namreč prepoveduje opravljanje žagar- 
I skih storitev razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti 
1 samostojnega obrtnika in opravljanja storitev za krajevne 

potrebe. Pomeni, da samostojni obrtnik ne more opravljati 
žagarskih storitev za organizacije združenega dela. Namen 
omejitve opravljanja žagarskih storitev za potrebe glavne de- 
javnosti in krajevne potrebe v obrtnem zakonu je bil, da se 
prepreč i širjenje žagarske dejavnosti zaradi zaščite družbe- 
nega interesa pri izkoriščanju gozdne mase. 

Pri izvajanju obrtnega zakona pa se je pokazalo, da se je s 
to omejitvijo na posameznih območjih organizacijam združe- 
nega dela onemogočilo pokrivanje njihovih potreb prav po 
teh specifičnih storitvah. To še posebej v primerih, ko gre za 
razrez lesa po njihovih posebnih zahtevah, predvsem v grad- 
beništvu ali v nadaljnji industrijski predelavi. 

V Sloveniji je 252 zasebnih žag, ki opravljajo storitve žaga- 
nja lesa za krajevne potrebe na podlagi obrtnega dovoljenja. 
Na drugi strani pa je po podatkih Republiškega gozdarskega 
inšpektorata v Sloveniji 4.662 neregistriranih žag, od tega 
1.417 krožnih žag* 3.098 venecijank, 82 tračnih žag in 65 
polnojarmenikov. Spričo ugotovljenega stanja, ki kaže veliko 
zainteresiranost nekaterih organizacij združenega dela po teh 
storitvah, predvsem pa glede na družbenopolitične opredeli- 
tve in načela zakona o združenem delu glede povezovanja 
osebnega dela z združenim delom, ni mogoče v obrtnem 
zakonu vztrajati pri opravljanju žagarskih storitev s samostoj- 

, nim osebnim delom za potrebe organizacij združenega dela. 
I 2. V praksi so se pri izvajanju obrtnega zakona pokazale 

težave v usmerjanju na razvoj določenih deficitarnejših dejav- 
nosti v skladu z družbenimi potrebami in plani razvoja glede 
na srednjeročni in dolgoročni program gospodarskega in 
družbenega razvoja krajevne skupnosti, občine in regije. 

V zvezi s tem je bila dana s strani nekaterih občin in Zveze 
obrtnih združenj Slovenije pobuda za dopolnitev obrtnega 
zakona tako, da bi se ža določene dejavnosti občinam omo- 
gočilo, da s svojimi predpisi lahko omejijo, izdajo obrtnih 
dovoljenj. Taka rešitev pa ne bi bila v skladu z določbo 81. 
člena Ustave SR Slovenije po kateri se lahko le z zakonom 
prepove ali omeji opravljanje določenih dejavnosti s samo- 
stojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, in 
sicer v primeru, če to zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi, 
varstvo z ustavo določene družbene ureditve ali drug druž- 

beni interes. Tudi v analogni določbi 64. člena Ustave SFR 
Jugoslavije je določeno, da se z zakonom lahko določijo 
dejavnosti, ki se ne morejo opravljati s samostojnim osebnim 
delom, če tako zahteva družbeni interes. Take dejavnosti pa 
so naštete v 7. č lenu obrtnega zakona. 

3. Pri opredelitvi stranskih dejavnosti, ki jih lako opravlja 
samostojni obrtnik po določbi 3 odstavka 8. člena in po 
določbi 87. člena obrtnega zakona, prihaja v praksi pogosto 
do dileme kaj je šteti za stransko dejavnost s katero obrtnik 
dopolnjuje svojo glavno dejavnost. V številnih dejavnostih in 
pogojih za njihovo opravljanje se namreč kaže potreba, da bi 
obrtnik bodisi zaradi kompletnejše ponudbe izdelkov in stori- 
tev ali zaradi sezonskega značaja svoje glavne dejavnosti, ali 
zaradi racionalnejšega izkoriščanja delovnih sredstev in go- 
spodarnejšega delovnega angažiranja v eni obratovalnici 
lahko opravljal več obrtnih dejavnosti za katere izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

Tako naj bi npr. avtomehanik opravljal poleg del avtomeha- 
nika tudi dela avtoelektrikarja ali avtokleparja ipd. Frizer naj bi 
izrabil prosti delovni čas za izdelovanje določenih izdelkov ali 
določenih storitev. Prav tako bi na primer samostojni brodar, 
ki prevaža turiste ob obali izven sezone opravljal kakšno 
drugo gospodarsko dejavnost ipd. 

4. Ena od pomembnih oblik združevanja osebnega dela in 
sredstev v lasti občanov je pogodbena organizacija združe- 
nega dela, ki odpira široke možnosti delovnim ljudem, ki 
samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim de- 
lom, in tistim, ki imajo namen samostojno opravljati takšno 
dejavnost, da lahko razvijejo svoje strokovne in poslovne 
sposobnosti, s tem, da združujejo svoje delo in sredstva s 
pogodbo in samoupravnim sporazumom v pogodbeno orga- 
nizacijo združenega dela. Kljub pričakovanjem pa se ustanav- 
ljanje pogodbenih organizacij ni razmahnilo. V Sloveniji je le 
26 pogodbenih organizacij, v Jugoslaviji pa jih ni več kot 70. V 
Sloveniji se 6 POZD ukvarja z industrijsko proizvodnjo, 4 
POZD z gradbeništvom, 3 POZD z gostinstvom in turizmom in 
13 POZD z obrtnimi in osebnimi storitvami. Ena pogodbena 
organizacija pa je že spremenila svoj dotedanji status in 
postala delovna organizacija. Od 26 obstoječ ih pogodbenih 
organizacij jih tri četrtine deluje že osmo leto. 

Obstoječe pogodbene organizacije praviloma že vrsto let 
dosegajo izredno ugodne poslovne rezultate in se v njih ob 
institucionaliziranem sožitju zasebnih in družbenih sredstev 
uveljavljajo čedalje bolj poglobljeni samoupravni odnosi in 
položaj delavcev, da sami odločajo o pogojih in rezultatih 
dela. Po splošni oceni je v Sloveniji razvoj samoupravljanja v 
pogodbenih organizacijah zadovoljiv, saj se manjše število 
delavcev v teh organizacijah takorekoč tekoče in vsako- 
dnevno seznanja s problemi, ki terjajo samoupravne odloč i- 
tve. 

Izkušnje pri ustanavljanju in začetku poslovanja pogodbe- 
nih organizacij kažejo na težave, ki nastajajo ob prehodu na 
nove pogoje poslovanja, ko se takorekoč čez noč bistveno 
spremeni enostavnejše poslovanje, značilno za obrtniško de- 
lavnico, v mnogo zahtevnejše, po predpisih, ki sicer veljajo za 
organizacije združenega dela. 

Razumljivo je, da je za obrtnika, vajenega manjšega obsega 
poslovanja in enostavnejšega knjigovodstva, že prehod na 
veliko bolj zahtevno knjovodsko in drugo poslovno evidenco, 
kot to zahtevajo zvezni predpisi, težaven, še posebej ob maj- 
hnem š^fvilu združenih delavcev (5 do 7) in manjšem obsegu 
poslovanja, ko le-to še ne prenese več jih režijskih stroškov. 

Izkušnje skoraj vseh do danes ustanovljenih pogodbenih 
organizacij nas opozarjajo, da je bilo v obratovalnicah samo- 
stojnih obrtnikov ob ustanovitvi pogodbene organizacije že 
močno preseženo število delavcev, ki jih je dovoljeval zakon. 
Druga značilnost pa je bila v tem, da so samostojni obrtniki že 
pred ustanovitvijo pogodbene organizacije tako razvili zmog- 
ljivosti svoje obratovalnice in poslovno tehnično sodelovanje 
oziroma kooperacijo z organizacijami združenega dela in 
tako specializirali svojo proizvodnjo, da so bili bolj ali manj 
prisiljeni ustanoviti pogodbeno organizacijo, če so hoteli sle- 
diti naraščajoč im potrebam poslovnih partnerjev in ohraniti 
kar so vložili v svojo proizvodnjo. Drugače povedano, lasten 
razvoj in trg jih je silil v nadaljnjo ekspanzijo. Naslednja, prav 
tako pomembna značilnost obstoječ ih pogodbenih organiza- 
cij je v tem, da so se za to obliko združevanja dela in sredstev 
odločali le obrtniki, ki so imeli lepo utečeno dejavnost in z 
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delavci urejdna medsebojna razmerja. 
Pri ustanavljanju pogodbene organizacije se začno težave 

že s samo zasnovo ustanovitvene pogodbe in samoupravnega 
sporazuma o združitvi v pogodbeno organizacijo — s katerim 
se podrobneje urejajo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti - s statuti in tudi z nekaterimi drugimi zahteva- 
nimi samoupravnimi akti. 

Glede na to, da je priprava teh dokumentov zahtevna celo 
za strokovne delavce, ki se poklicno ukvarjajo s pripravo 
pogodbenih in samoupravnih aktov je še toliko razumljiveje, 
da se obrtnik z bojaznijo sam loteva tega dela, tako da je to 
nemalokrat eden pomembnih razlogov, da se ne odloč i za 
prehod v pogodbeno organizacijo. 

Med pomembne ovire za hitrejše ustanavljanje pogodbenih 
organizacij pa je togo obravnavanje revalorizacije vrednosti 
osnovnih in drugih delovnih sredstev, na katerih ima ustano- 
vitelj lastninsko pravico. Pri veljavnih splošnih merilih za 
revalorizacijo osnovnih sredstev je zapostavljeno dejansko 
povečanje cen konkretno vloženega stroja ali orodja, zgradbe 
ipd; čeprav bi imel poslovodja pogodbene organizacije - 
izhajajoč iz načel o združevanju dela in sredstev temeljnih 
organizacij po 84. členu zakona o združenem delu - pravico 
do vrnitve vrednosti vseh združenih sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo ali v znesku, revaloriziranem v 
skladu z zakonom po merilih samoupravnega sporazuma o 
združitvi in v oblikah, ki jih določata samoupravni sporazum 
oziroma pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije. To, 
pa tudi dejstvo, da se po 6. odstavku 35. člena obrtnega 
zakona ne revalorizirajo vsa v pogodbeno organizacijo vlo- 
žena obratna sredstva poslovodje, ampak le osnovna sred- 
stva, je v praksi resna ovira za odloč itev obrtnikov, da bi 
ustanovili pogodbeno organizacijo. To velja v prvi vrsti za 
dejavnosti, ki terjajo strukturo sredstev s pretežno udeležbo 
obratnih sredstev (večina storitvenih - materialno in delovno 
intenzivnih dejavnosti). 

Iz razgovorov s številnimi obrtniki, ki imajo pogoje za pre- 
hod v pogodbeno organizacijo, je mogoče zaključ iti, da po- 
mišljajo pred tako odloč itvijo, tudi zaradi tega, ker jim ustano- 
vitvena pogodba nalaga obvezno odplačevanje njihovih de- 
lovnih sredstev, zlasti zemljišč , poslovnih prostorov, še zlasti 
v primerih ko opravljajo dejavnost v stanovanjskih prostorih 
pa so poslovni prostori vezani na stanovanje zlasti v gostin- 
stvu. 

Pri tem ostane kot pomembna ovira za ustanavljanje pc 
godbenih organizacij dejstvo, da samo z omejenim, premaj- 
hnim številom delavcev ni mogoče razviti obrtniku poslovanja 
do ravni, ki bi ga vzpodbudila in mu tudi dala ustrezno 
ekonomsko in poslovno podlago za prehod v pogodbene 
organizacije. 

Po mnenju obrtnikov in izkušnjah obstoječ ih pogodbenih 
organizacij pet delavcev še ne predstavlja dovolj trdnega 
delovnega teama, ki naj predstavlja jedro bodočega kolektiva 
in uveljavljanja samoupravnega in družbenoekonomskega 
položaja delavcev. S prehodom obratovalnice samostojnega 
obrtnika v pogodbeno organizacijo se povečajo zahteve glede 
poslovanja in s tem povezani več ji režijski stroški, ki jih 
praviloma kolektiv petih delavcev ne zmore. 

Zbrani podatki in ocene iz razprav nakazujejo, da je ovira 
širšemu uveljavljanju te oblike združenega dela tudi nerazu- 
mevanje in premajhna aktivnost občin. Tudi v razvijanju koo- 
peracije in poslovnih odnosov delovnih organizacij s samo- 
stojnimi obrtniki niso izkoriščene možnosti za to obliko zdru- 
ženega dela in sredstev in s tem dane spodbude za podružb- 
Ijanje dela in sredstev in za njihovo širše vključevanje v 
združeno delo. Delovne organizacije bi namreč lahko pospe- 
šile razvoj pogodbenih organizacij zlasti s sovlaganjem sred- 
stev, prenosom določene proizvodnje in tehnologije ter v 
raznih oblikah trajnejšega poslovnega sodelovanja. 

Pri oceni vzrokov za počasno ustanavljanje pogodbenih 
organizacij pa le ne moremo tudi mimo tega, da posamezni 
obrtniki z dokajšnjo skepso gledajo na stabilnost odnosov, ki 
po obrtnem zakonu in pogodbah o ustanovitvi pogodbenih 
organizacij opredeljujejo položaj poslovodje in iz tega vidika 
tudi presojajo svoj položaj kot ugodnejši. To še zlasti tisti 
obrtniki, ki ustvarjajo velik celotni prihodek (preko 1 mia S 
dinarjev) in imajo tolikšen čisti dohodek, ki po plač ilu davkov 
in prispevkov nemalokrat dosega ali celo presega dohodke 
poslovodje pogodbene organizacije. Ti vidijo v primeriavi s 

poslovodji pogodbene organizacje prednst v tem, da valorizi- 
rajo svoja delovna sredstva, da jih amortizirajo, po amortiza- 
cijski dobi, pa jim ostanejo ta sredstva še z določeno tržno 
vrednostjo," ki jo lahko po plač ilu prometnega davka realizi- 
rajo. Razen tega pa vidijo svojo prednost tudi v tem, da lahko 
z naložbami denarja v različno blago (material, orodja) ohra- 
njajo vrednost, kar pa poslovodji za vložena obratna sredstva 
ni mogoče. 

Pri oceni poslovanja in delovanja pogodbenih organizacij je 
pri posameznih primerih prišlo tudi do nekaterih pomanjklji- 
vosti, ki izvirajo iz samih ustanovitvenih pogodb obstoječih 
pogodbenih organizacij. Pri sklepanju teh pogodb se ni po- 
svečalo ustrezne pozornosti načelom zakona o združenem 
delu o udeležbi pri skupnem dohodku, saj je bila večina 
pogodbenih organizacij ustanovljenih v letih 1975 in 1976. Z 
novim obrtnim zakonom pa je bila ohranjena veljavnost po- 
godb o ustanovitvi pogodbenih organizacij, ki so bile skle- 
njene pred njegovo uveljavitvijo. 

Iz ugotovitev Službe družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji izhaja, da so v ustanovitvenih pogodbah pogodbenih 
organizacij zelo različno določena nadomestila za gospodar- 
jenje z združenimi sredstvi, ki znašajo od 15 do 75% na 
neodplačan del združenih sredstev. 

V ustanovitvenih pogodbah so v skladu s prej veljavnim 
obrtnim zakonom (Uradni list SRS št. 26/73) določena mini- 
malna nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi 
(namesto maksimalna) in da se v primeru če ustvarjeni doho- 
dek ne zadošča za to nadomestilo, ta obveznost prenese na 
naslednje leto, medtem ko veljavni obrtni zakon predpisuje, 
da mora biti v pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije 
določena maksimalna višina nadomestila, za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi. Ugotovljene so tudi razlike v revaloriza- 
ciji, k čemer so prispevali zlasti nejasni in neusklajeni prepd- 
pisi, ker sta amortizacija in revalorizacija za sredstva v druž- 
beni lastnini drugače urejeni kot za sredstva v zasebni last- 
nini, ki jih je poslovodja združil v pogodbeno organizacijo. Po 
zakonu o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij 
in drugih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, 
št. 58/76) in 2akonu o revalorizaciji osnovnih sredstev in sred- 
stev skupne porabe (Uradni list SFRJ, št. 58/78) se v pogodbe- 
nih organizacijah obračunava amortizacija in opravlja revalo- 
rizacija le za sredstva v družbeni lastnini. Zakon o združenem 
delu in obrtni zakon določata, da o amortizaciji delovnih 
sredstev pogodbene organizacije, poslovodja in delavci odlo- 
čajo sporazumno v skladu s pogodbo o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije in samoupravnim sporazumom o združitvi v 
pogodbeno organizacijo in z zakonom, zato v praksi le neka- 
tere pogodbene organizacije obračunavajo amortizacijo za 
osnovna sredstva, ki še niso odplačana. Revalorizacijo za 
združena osnovna sredstva pa nekateri opravljajo po dveh 
različnih predpisih in sicer za neodplačan del po obrtnem 
zakonu, za že odplačan del pa po zakonu o revalorizaciji 
osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov 
družbenih sredstev, kar je po oceni SDK nesmotrno in zahteva 
veliko dodatnih evidenc sicer pa tudi osnovnih sredstev ni 
mogoče deliti. Nekateri pa obračunavajo amortizacijo in reva- 
lorizacijo enotno na podlagi navodila za obračun amortizacije 
in revalorizacije osnovnih sredstev v pogodbeni organizaciji, 
ki pa ni bilo nikjer uradno objavljeno in ga je izdal na predlog 
Gospodarske zbornice Slovenije Republiški sekretariat za in- 
dustrijo po predhodnem pozitivnem mnenju Republiškega 
sekretariata za finance. To navodilo je bilo izdano na podlagi 
42. č lena prej veljavnega obrtnega zakona oziroma 53. člena 
veljavnega obrtnega zakona. 

Pogodbene organizacije morajo voditi knjigovodstvo po 
zveznem zakonu o knjigovodstvu in na njegovi podlagi spre- 
jetih predpisih kar v praksi povzroča težave. V uredbi o kont- 
nem planu in bilancah za organizacije združenega dela (Ura- 
dni list SFRJ, št. 2/81, popravek 12/81) ni postavk za razpore- 
janje čistega dohodka pogodbene organizacije po 62. č lenu 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka (Uradni list SFRJ, št. 63/80) in po 44. č lenu obrtnega 
zakona. Pa tudi v obrazcu - poslovni rezultat med letom - 
bilanca uspeha se izkazuje odplačila in nadomestilo poslovo- 
dji, ki mu pripada iz lastninske pravice v kontu 811 kot del 
skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim delovnim 
ljudem, ne pa v kontu 810 kot del skupnega dohodka, ki 
pripada drugim organizacijam združenega dela (v tem pri- 
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meru poslovodji) iz naslova nadomestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi in na konto 813 kot del sredstev skupnega 
dohodka za vrnitev vrednosti združenih sredstev. To pa one- 
mogoča primerljivost nadomestil oz. odplač il v pogodbeni 
organizaciji glede na poslovni uspeh, hkrati pa tudi ne omo- 
goča vpogleda na letno udeležbo poslovodje pri čistem do- 
hodku v pogodbeni organizaciji. 

5. Že ob sprejemanju veljavnega obrtnega zakona so ostala 
> v javni razpravi odprta vprašanja glede povečanja cenzusa 
['"števila delavcev pri samostojnih obrtnikih. Obrtni zakon dovo- 

ljuje opravljanje gospodarskih dejavnosti z dopolnilnim de- 
Flom drugih oseb, vendar v omejenem številu. Samostojni 

obrtnik, ki opravlja obrtno dejavnost in se ukvarja z opravlja- 
njem storitev ter s popravili, vzdrževalnimi deli in z izdelavo 
■ izdelkov, pri svojem delu pa ne uporablja avtomatov ali drugih 
' visoko produkcijskih strojev, lahko na podlagi pogodbe o 

• delovnem razmerju zaposli največ 5 delavcev 
F Če se samostojni obrtnik ukvarja s storitvami (popravili, 
' vzdrževalnimi deli, izdelavo posameznih izdelkov po indivi- 

dualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah naročnika) ari v 
tem okviru opravlja dejavnosti po pogodbi z organizacijo 
združenega dela, mu lahko občinski upravni organ na podlagi 

: predpisa občinske skupščine dovoli, da sme zaposliti tudi več 
I kot 5 delavcev, toda največ 7 delavcev. Samostojni gostinec 
i pa sme po določabah obrtnega zakona zaposliti v bifeju 

največ 2 delavca, v .drugih gostinskih obratih pa največ 5 
delavcev. Le v posebnih primerih lahko pristojni občinski 
upravni organ dovoli gostincu zaposlitev dodatnega števila 

■■ delavcev po pogodbi o delu, vendar pa število zaposlenih ne 
I sme preseč i deset delavcev. 
| Take omejitve pa zavirajo razvoj zmogljivosti v obratovalni- 

cah samostojnih obrtnikov v nekaterih dejavnostih. Zato je 
! prisotna težnja po zvečanju števila delavcev, zlasti v primerih, 
i ko se samostojni obrtnik v okviru dejavnosti ukvarja z oprav- 
l Ijanjem storitev, popravili, vzdrževalnimi deli in izdelavo izdel- 
( kov po individualnih naroč ilih, merah in načrtih in zahtevah 
' naročnika ali v tem okviru opravlja dejavnosti po pogodbi z 
i organizacijo združenega dela. Prav tako se kaže potreba po 

možnosti zaposlitve večjega števila delavcev v gostinstu. V 
mnogih primerih samostojni gostinci, ki so pri zaposlovanju 
števila delavcev omejeni z obrtnim zakonom, pri opravljanju 
svoje dejavnosti s težavo izpolnjujejo določbe odlokov občin- 
skih skupščin o poslovnem času. Zlasti je upravičen predlog 
za povečanje števila delavcev v gostilnah, ki naj bi skrbele za 
pestrejšo in kvalitetnejšo ponudbo. 

Tega pa ni mogoče zagotoviti z najvišjim dovoljenim števi- 1 lom delavecev ter hkrati uskladiti njihov delovni čas z zako- 
nom o delovnih razmerjih in z občinskimi odloki o obratoval- 
nem času v gostinski dejavnosti. 

6. Pri opravljanju avtoprevozniške dejavnosti se je poka- 
zala pomanjkljivost glede določanja pogojev za opravljanje te 1 dejavnosti. Obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza 

r lahko namreč dobi oseba, ki ima vozniško dovoljenje in izpol- 
njuje druge predpisane pogoje. Torej se zanj ne zahteva 

■ dokaz o strokovni usposobljenosti oziroma z delom pridoblje- 
nih delovnih zmožnosti. Tako n. pr. lahko pridobi obrtno 

j dovoljenje za opravljanje prevoza oseb z avtotaksijem še 
oseba, ki ima amaterski izpit B kategorije za prevoz osebnih 

! avtomobilov, tovornih vozil, katerih nosilnost ne presega 3500 
kg oziroma, ki ima največ 8 sedežev, takoj, ko je opravila tak 

f izpit, ne da bi morala dokazovati, da pozna druge predpisane 
pogoje za prevoz oseb z avtotaksiji, avtokombiji in drugimi 
motornimi vozili. I 
tli. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI 

F ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBRTNEGA ZAKONA IN TEMELJNE REŠITVE 

1. Za opravljanje žagarske dejavnosti naj se samostojnemu 
obrtniku omogoči, da povezuje delo v začasnem ali trajnem 
poslovnem odnosu prek zadruge ali neposredno z organiza- 
cijo združenega dela, da bi bil tudi na tem področju oziroma v 
tej dejavnosti položaj samostojnega obrtnika v načelu odvi- 
sen od stopnje združenosti njegovega dela in sredstev z 

'oranizacija združenega dela. 
2. Pri opravljanju gospodarskih'dejavnosti naj se uveljavi 

načelo, da delovni človek s samostojnim osebnim delom s 

sredstvi v lasti občanov lahko opravlja eno ali več dejavnosti, 
za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 

3. Zaradi ovir, ki so se pokazale pri opravljanju določenih 
dejavnosti in zaradi doslednejše izpeljave načel v Ustavi in 
Zakonu o združenem delu glede delitve dohodka, vrač ila in 
nadomestila v pogodbenih organizacijah so nujne nekatere 
spremembe in dopolnitve obrtnega zakona. 

- Sedanjo ureditev (v 6. odstavku 35. č lena) glede valoriza- 
cije delovnih sredstev in poslovnih prostorov bi kazalo dopol- 
niti tako, da bi se pod določenimi pogoji valorizirala tudi 
obratna sredstva, ki jih združuje poslovodja v POZD. 

Rešitev bi bila lahko takšna, da se vrednost neodplačanega 
dela osnovnih sredstev valorizira tako kot sicer v združenem 
delu, obratna sredstva pa proporcionalno s spremenjen6 vre- 
dnostjo osnovnih sredstev. Na ta način se ne bi različno 
obravnavalo združevanje osnovnih sredstev od združevanja 
obratnih sredstev poslovodje. Ker bi bila vsa ustanoviteljeva 
sredstva povsem enako tretirana (glede vrač ila in nadome- 
stila), bi dosegli, da bi že v začetku poslovanja ustanovitelj 
skladneje z naravo dejavnosti razdelil svoja združena sredstva 
na osnovna in potrebna obratna sredstva. S tem bi spodbudili 
reinvestiranje njegovih sredstev bodisi iz vrač il bodisi iz nado- 
mestil, ker bi se tudi ponovno združena sredstva iz vrač ila in 
združena nadomestila revalorizirala tako, kot je to sedaj ure- 
jeno za neodplačani del ob ustanovitvi združenih osnovnih 
sredstev poslovodje. 

- Načelo, da gre nadomestilo, ki ga dobi poslovodja v 
njegov skupni dohodek in je obdavčen kot skupni dohodek 
občana, bi morali še dosledneje uveljaviti v novih rešitvah, 
tako, da bi odpravili določbo v 4. odstavku 38. č lena, ki govori, 
da je nadomestilo oproščeno davščin, če ga poslovodja po- 
novno združi najmanj za dobo 5 let. Z novo ureditvijo naj bi 
dosegli, da bi poslovodje reinvestirali v več ji meri vrač ila.* 

- Glede združevanja nadomestil bi kazalo uveljaviti novo 
rešitev. Ta bi bila v tem, da bi poslovodja lahko združil le del 
vsakoletnega nadomestila, in sicer ob pogoju, da drugi preo- 
stali del nadomestila preide v družbena sredstva pogodbene 
organizacije. Ključ za ugotovitev, kolikšen del nadomestila 
lahko poslovodja združi v pogodbeno organizacijo kot svoja 
sredstva in kolikšen del tega nadomestila preide v družbena 
sredstva, je lahko razmerje, ki ga opredeljuje progresivna 
davčna lestvica za plač ilo davka iz skupnega dohodka ob- 
čana, med tistim delo dohodka, ki ostane občanu, in tistim, ki 
se plača kot davek. Tako bi bilo poslovodji na voljo, da vzame 
nadomestilo in zanj plača davek (ko ga vračuna v osnovo za 
davek iz skupnega dohodka občana) ali pa da sklene z delavci 
pogodbo o združitvi tistega dela obračunanega (še ne izpla- 
čanega) nadomestila v višini, ki bi ga dobil iz razmerja po 
omenjeni davčni lestvici, aplicirani na velikost dohodka, ki ga 
predstavlja to nadomestilo. To nadomestilo naj bi bilo v dogo- 
vorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom po me- 
rilih posebnega družbenega dogovora. V samoupravnem spo- 
razumu o združitvi v pogodbeno organizacijo oziroma s po- 
godbo o ustanovitvi pogodbene organizacije pa naj bi se na 
podlagi osnov in meril posebnega družbenega dogovora do- 
loč ilo osnove in merila za morebitno mejo udeležbe poslovo- 
dje pri č istem dohodku glede na dosežene uspehe poslovanja 
po kažalcih živega in minulega dela delavcev s podskupino 
dejavnosti za 9-mesečno obdobje tekočega leta. 

Čeprav se pretežni del nadomestila podružblja, je vseeno za 
poslovodjo rešitev spodbudna, ker mu po drugi strani omo- 
goča vsakoletno revalorizacijo vseh njegovih združenih sred- 
stev, (tudi reinvestiranih), absolutno povečevanje njegovih 
vloženih sredstev v pogodbeno organizacijo, hkrati pa nje- 
gova sredstva, ki se podružbljajo, pomenijo tako za delavce 
kot tudi zanj širjenje materialne osnove dela. 

- Glede na ugotovljene slabosti in nedoslednosti pri obra- 
čunavanju velikosti nadomestil je potrebno zagotoviti, da 
udeležba poslovodje pri čistem dohodku, ki mu gre kot vsako- 
letno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ne 
more preseč i 50% ostanka čistega dohodka, ki ga izraču- 
namo tako, 
da od čistega dohodka odštejemo osebne dohodke delavcev 
in poslovodje skupaj s sredstvi skupne porabe v tistem letu 

• V sedanji praksi POZD s« vrač ila praviloma ne reinvestlraio, pač  pa le nadome- 
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izplačana vračila poslovodji ter revalorizacija vloge zmanj- 
šano za uč inek revalorizacij, 
da razmerje med nadomestilom poslovodje in ostankom či- 
stega dohoka (kot je bil poprej opredeljen) ne more preseč i 
razmerja med seštevkom neodplačanih sredstev poslovodje 
in njegovega letnega netto OD in s seštevkom poprečno 
uporabljenih sredstev v POZD (zmanjšanih za neodplačani del 
sredstev poslovodje) in letnega netto OD delavcev. 

4. Glede povečanja cenzusa za zaposlovanje večjega števila 
delavcev pri opravljanju določenih gospodarskih dejavnosti 
naj se uveljavi načelo, da občinska skupščina s svojim odlo- 
kom lahko določ i dejavnosti in pogoje pod katerimi naj bi 
lahko samostojni obrtnik v svoji obratovalnici zaposlil več kot 
5 delavcev, toda ne več kot 10 delavcev. S tem se občinskim 
skupščinam hkrati omogoč i pomembnejše usmerjanje raz- 
voja zlasti deficitarnih dejavnosti in tistih za katere meni, da bi 
v njih izboljšali pogoje za prehod v pogodbeno organizacijo. 
Gostinskim dejavnostim pa bi se omogočilo poslovanje v več  
izmenah, kar je pomembno zlasti za izboljšanje delovnih 

pogojev zaposlenim delavcem. 
5. Z dopolnitvijo obrtnega zakona o pogojih za opravljanje 

avtoprevozniških dejavnosti, kar velja še posebej za avtotaksi- 
ste, kjer naj bi se za opravljanje teh dejavnosti terjalo dolo- 
čeno znanje in usposodobitev, kar naj bi prispevalo k boljši 
kakovosti teh storitev. 

Predlogi teh sprememb in dopolnitev obrtnega zakona ne 
pomenijo odstopanja od temeljnih opredelitev v naši družbi 
do samostojnega osebnega dela ter bo tako dopolnjen obrtni 
zakon tudi v prihodnje predstavljal stabilno pravno podlago 
za njegov razvoj. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
ZAKONA 

Predloženi zakon ne uvaja nobenih novih finančnih obvez- 
nosti iz proračuna republike, kakor tudi nobenih materialnih 
obveznosti za občine, organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane. 

TEZE ZA ZAKON 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona 

1. teza 
V 7. č lenu se dopolni deveta alineja tako, da se za podpič jem vnesejo 

besede: »in za organizacije združenega dela«. 
2. teza 

V 8. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi: »Poleg 
dejavnosti, za katero je izdano obrtno dovoljenje, lahko samostojni 
obrtnik opravlja tudi druge dejavnosti, če izpolnjuje zanje predpisane 
pogoje.« 

3. teza 
V 35. č lenu se spremeni šestiodstavektako, da se glasi: »Neodplačani 

del vloženih osnovnih sredstev poslovodje pogodbene organizacije se 
valorizira po stopnji kot valorizira pogodbene organizacije vsa osnovna 
sredstva po veljavnih predpisih. 

Ostali del neodplačanih oziroma nepi^rnjenih sredstev se mu valori- 
zira po gibanju maloprodajnih cen v SR Sloveniji, ki jih objavi Zavod SR 
Slovenije za statistiko za tekoče gospodarsko leto«. 
Varianta: 

Po indeksu cen industrijskih proizvodov Zavoda za statistiko SR 
Slovenije 

4. teza 
V 38. členu se v četrtem odstavku besede: 
»za dobo najmanj petih let« nadomestijo, z besedami: »za dobo 

najmanj enega leta«. 
Zadnji stavek tega odstavka se črta 

5. teza 
V 44. členu se za petim odstavkom vstavita nov šesti insedmi odstavek, 

ki se glasita: 
6. odstavek 

»Udeležba poslovodje pri č istem dohodku, ki mu gre kot vsakoletno 
nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ne more preseč i 
50% ostanka čistega dohodka, ki se izračuna tako, da se od čistega 
dohodka odšteje osebne dohodke delavcev in poslovodje skupaj s 
sredstvi skupne porabe v tistem letu izplačana vračila poslovodji ter 
revalorizacija vloge, zmanjšano za uč inek revalorizacij, neodplačanih 
osnovnih sredstev Razmerje med nadomestilom poslovodje in ostan- 
kom čistega dohodka (kot je bil poprej opredeljen) pa praviloma tudi ne 
more preseč i razmerja med seštevkom neodplačanih sredstev poslovo- 
dje in njegovega netto OD za obračunsko obdobje in s seštevkom 
poprečnega stanja in družbenih sredstev v POZD (poslovodni sklad, 
krediti ih druga združena sredstva) in netto OD delavcev za obračunsko 
obdobje« 

7. odstavek 
»V primeru, da poslovodja vloži nadomestilo, se ta vloga izračunatako, 

da se celotno nadomestilo deli na del vloge ustanovitelja in na del; ki 
postanejo družbena sredstva POZD. Kot osnova zato delitevse uporabijo 
stopnje davčne lestvice za izračun davka na skupni dohodek občanov 
tako, da ostane kot vloga ustanovitelja tisti del dohodka, ki bo po ustrezni 
stopnji davčne lestvice pripadal občanu « 

Sedanji šesti odstavek postane 9. odstavek. 
Sedanji sedmi odstavek postane 8 in se spremeni tako, da se glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, oziroma izvršni sveti skupšč in 

obč in, ustrezni organi Gospodarske zbornice Slovenije oziroma občin- 
ske ali medobčinske gospodarske zbornice in republiški oziromaobčin- 
ski sindikalni sveti, sklenejo družbeni dogovor, v katerem se podrobneje 
opredeli skupne kriterije za določitev osnov in meril za ugotavljanje in 
način izplačevanja dela dohodka pogodbene organizacije, ki pripada 
poslovodji kot nadomestilo za gospodarjenje z družbenimi sredstvi v 
ovkiru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije in 
sicer: v sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom-po kazalcih živega 
in minulega dela delavcev pogodbene organizacije s kazalci živega in 
minulega dela delavcev s podskupino ustrezne dejavnosti za devetme- 
sečno obdobje tekočega leta v SR Sloveniji « 

6. teza 
V 87. č lenu se črta drugi odstavek. 

7. teza 
V prvem odstavku 102. č lena se za številko »2« vstavi številka »3«. 

8. teza 
V drugem odstavku 116. č lena se številko »7« nadomesti s številom 

»10«. 9. teza 
V118. č lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Občinski upravni 

organi lahko na podlagi predpisa občinske skupščine dovoli, da sme 
samostojni gostinec iz 2,točke prejšnjega odstavka tega člena pod 
določenimi pogoji zaposliti tudi več kot pet delavcev, toda največ  deset 
delavcev« 

Drugi odstavek postane tretji. 
10. teza 

V143. členu se v drugem odstavku doda besedilo, ki se glasi: »Uskladiti 
pa se morajo z določbo 5. odstavka 35. člena tega zakona Če do 
sporazuma o najdaljšem roku ne pride, velja najdaljši rok 30 let od dneva 
ustanovitve pogodbene organizacije«. 

11.teza 
Doda se nov 143. 3a č len, ki se glasi: 
» Pogodbene organizacije morajo uskladiti določbe pogodb o ustano- 

vitvi pogodbene organizacije, samoupravnih sporazumov, ki se nana- 
šajo na ugotavljanje in delitev, revalorizacijo združenih sredstev in 
pravice poslovodje iz lastninske pravice glede vrnitve dela vrednosti 
sredstev, ki jih je poslovodja združil v pogodbeno organizacijo in glede 
vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, v 
prvem naslednjem poslovnem letu«. 

12. teza 
V 144. č lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Šteje se, da ima 

ustrezno strokovno izobrazbo zaopravljanjeavtoprevozniškedejavnosti 
po tem zakonu, kdor je po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona pridobil dovoljenje za opravljanje javnega prevoza«. 

13. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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