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JAVNA NAROČILA
Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN)
- EPA 551 - tretja obravnava
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Predlog zakona o začasnem zatočišču (ZZZat)
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VARNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP)
- EPA 683 - druga obravnava
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VARNOST CESTNEGA PROMETA
Predlog zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP)
- EPA 990 - druga obravnava
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Predlog zakona o

JAVNIH

NAROČILIH

(ZJN)

- EPA 551 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepov 35. seje Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 19/10-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Blanka PRIMEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Peter ČERNIGOJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o javnih naročilih
- tretja obravnava.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

6. »prevzemnik« je pooblaščena oseba naročnika, ki od
ponudnika v roku za oddajo ponudb prevzame ponudbo in
mu o tem izda ustrezno potrdilo;
7. »dokumentacija o javnih naročilih« obsega dokumentacijo, ne glede na način oddaje javnega naročila, ki dokumentirano prikazuje poslovne dogodke v zvezi z oddajo javnega
naročila: od evidentiranja potrebe po oddaji javnega naročila,
o oddaji javnega naročila, o izvedbi javnega naročila, o predaji pridobljene dobrine v uporabo do poteka garancijskega
roka;
8. »pričetek oddaje javnega naročila« - naročnik prične s
postopkom oddaje javnega naročila s sprejemom pisnega
sklepa o pričetku javnega naročila, v katerem je naveden
vodja izvedbe javnega naročila in imenovana strokovna komisija;
9. »oddaja javnega naročila« so postopki, po katerih mora
ravnati naročnik pri oddaji javnega naročila, kot jih predpisuje
ta zakon, sklenitev pogodbe in nadzorovanje izpolnitve
pogodbe do poteka garancijskega roka;
10. »izvajalec« je najugodnejši ponudnik, s katerim naročnik
sklene pogodbo po opravljenem javnem razpisu ali neposredno.
Načini oddajanja javnih naročil

Področje uporabe
1. člen
Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov pri oddaji
javnih naročil.
Razlage po|mov
2. člen
Po tem zakonu posamezni pojmi pomenijo:
1.»naročnik« so.
- uporabniki proračuna,
- javni gospodarski zavodi in javna podjetja,
- druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj
oziroma soustanovitelj je država ali lokalna skupnost;
2. »predmet javnega naročila« so blago, gradbena dela in
storitve. Ta zakon se smiselno uporablja tudi za financiranje,
sofinanciranje ali subvencioniranje projektov in programov iz
sredstev javnih financ.;
3. »ponudnik« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sodeluje v
postopku oddaje javnega naročila tako, da zahteva razpisno
dokumentacijo oziroma predloži svojo ponudbo;
4. »veljavna ponudba« je ponudba, ki jo ponudnik v skladu z
navodili naročnika pravilno opremljeno in pravočasno predloži naročniku;
5. »popolna ponudba« je ponudba, ki vsebuje ponudbeno
dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v javnem razpisu, v
razpisni dokumentaciji in v navodilih ponudniku;

3. člen
(1) Naročnik lahko odda javno naročilo z:
- javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev,
- javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
- dvostopenjskim javnim razpisom.
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(2) Z neposredno pogodbo sme naročnik oddati javno naročilo le v primerih in ob pogojih, določenih s tem zakonom.

7. člen (9. člen)
Izdelovalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne
nastopati kot ponudnik na javnem razpisu ali kot podizvajal
in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe.

(3) Z izbranim ponudnikom sklene naročnik pisno pogodbo.
4. člen (člen se črta)

8. člen (9.a člen)

5. člen (člen se črta)

(1) Naročnik mora predmet javnega naročila oblikovati v s"
selno zaključene celote tako, da jih je mogoče oddajati •
čeno.

6. člen (člen se črta)
Pogoji za prlčetek oddaje javnega naročila

(2) Naročnik ne sme deliti javnega naročila, ki po naravi tv<
celoto za manjše enote, da bi se na ta način izognil javne"
razpisu.

4. člen (7. člen)
(1) Naročnik lahko prične z oddajo javnega naročila:

9. člen (9.b člen)

1. če je javno naročilo zajeto v državnem proračunu, proračunu lokalne skupnosti ali finančnem načrtu oziroma če sredstva ne presegajo z zakonom dovoljenih predobremenitev; če
je javno naročilo vključeno v letni plan nabav po vsebini, po
vrednosti in po dinamiki financiranja; če je javno naročilo za
vzdrževalna dela vključeno v letni program vzdrževalnih del
po vsebini, po vrednosti in po dinamiki financiranja;

(1) Naročnik mora zavrniti ponudbo, če ponudnik, ki jo
predložil, da ali je pripravljen dati sedanjemu ali bivše"
delavcu naročnika darilo v obliki gotovine ali kakršni!«
brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnok'
stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, k
poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadali'
postopek javnega naročila.

2. naročnik lahko prične s postopkom oddaje javnega naročila tudi, če ni izpolnjen pogoj iz prve točke tega odstavka v
primerih, ko so predmet javnega razpisa dela sezonskega
značaja in bi bila zaradi časovnih omejitev otežena izpolnitev
javnega naročila v okviru proračunskega leta. Naročnik v tem
primeru sklene pogodbo po sprejetju proračuna oziroma
finančnega načrta;

(2) Zavrnitev ponudbe in razloge zanjo mora naročnik v pis
obliki posredovati ponudniku in evidentirati v dokumentaciji
javnem naročilu.
10. člen (9.c člen)
Če se kadarkoli med postopkom oddaje javnega naročila'
izvedbe že sklenjene pogodbe nedvomno ugotovi, da je b"
obljubljeno ali storjeno dejanje iz prvega odstavka 9. člena,11
da je bila pogodba sklenjena zato, ker je bilo obljubljeno 1
storjeno dejanje iz prvega odstavka 9. člena, posredno
neposredno, ali je naročnikov delavec ali druga oseba, ki
lahko kakorkoli vplivala na sklenitev ali izvršitev pogodb
zahteval od ponudnika stvar ali uslugo, se sklenjeni pos1
takoj razveljavi, ne glede na to, v kateri fazi izvršitve je
posel.

3. če je za javno naročilo investicijskega značaja izdelan
program po enotni metodologiji za izdelavo teh programov in
ga je potrdil pristojni resorni minister, pristojni organ lokalne
skupnosti ali organ upravljanja s pisnim sklepom. Enotno
metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja predpiše Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za finance;
4. če je pridobljeno soglasje pristojne organizacije za blagovne rezerve, ko je predmet javnega naročila blago, ki je na
razpolago pri blagovnih rezervah. Vrsto blaga objavi pristojna
organizacija za blagovne rezerve vsako leto za obdobje enega
leta.

11. člen (10. člen)
(1) Zaradi razvojnega vpliva javnih naročil na domače gosf1
darstvo lahko domači ponudniki dosežejo višjo ceno ob en
kem izpolnjevanju drigh pogojev. Vlada določi odstotek za
čite domačih ponudnikov v primeru, da ponujajo doma'1
blago, gradbena dela ali storitve. Odstotek zaščite ne s"
preseči 10% in je lahko selektiven.

(2) Naročnik mora navedene pogoje izpolnjevati posamično
ali kumulativno, glede na vrsto javnega naročila.
Obveznost informiranja o predvidenih javnih naročilih

(2) Naročnik mora pri ocenjevanju ponudb upoštevati odst[
tek zaščite iz prejšnjega odstavka.

5. člen (7. a člen)

(3) Ponudba se šteje za domačo, če je več kot 50% vredno*
blaga, gradbenih del in storitev domačega porekla.

Naročnik mora tudi pred pričetkom oddaje javnega naročila
možnim ponudnikom, izvajalcem in dobaviteljem nuditi informacije o predvidenih javnih naročilih.

(4) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da bo P
ocenjevanju ponudb upošteval zaščito iz prvega odstav*
tega člena.

Enakopravnost nastopanja In omejitve
6. člen (8. člen)

(5) Določila prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo 1
oddajo javnih naročil ponudnikom iz držav, s katerimi W
Republika Slovenija sklenjene mednarodne sporazume, '
izključujejo možnosti zaščite iz prvega odstavka tega člen*

(1) Naročnik določi razpisne pogoje za oddajo javnega naročila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki.
(2) Razpisni pogoji so javni in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Uporaba jezika, valut In normativi
12. člen (11. člen)

(3) Vsi ponudniki, ki predložijo svojo ponudbo naročniku in
izpolnjujejo razpisne pogoje, so enakopravni.

(1) Razpisna dokumentacija in pogodbeni dokumenti moral'
biti napisani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražen«
slovenski valuti. Naročnik lahko poleg razpisne dokument*
cije v slovenskem jeziku, v primeru, da predmet javne? 1
naročila sofinancira nedomicilni pravni subjekt, določi tu«*
uporabo tujih jezikov.

(4) Naročnik v javnem razpisu ne sme krajevno omejevati
ponudnikov.
(5) Naročnik razpisnih pogojev in tehničnih specifikacij ne
sme prilagoditi konkretnemu ponudniku.
poročevalec, št. 15
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(2) V razpisnih pogojih, ponudbeni in pogodbeni dokumentaciji morajo biti navedeni tehnični predpisi, standardi in normativi, veljavni v Republiki Sloveniji oziroma predpisi mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava.

17. člen (člen se črta)
Objava Javnega razpisa
18. člen
(1) Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev mora biti
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

13. člen (12. člen)

(2) Javni razpis do vrednosti, ki jo določa predpis o izvrševanju državnega proračuna, lahko naročnik objavi le na oglasni
deski na vidnem in dostophem mestu na sedežu naročnika.

Naročnik mora zahtevati od ponudnikov ustrezno dokazilo o
kvaliteti ponujenega blaga in storitev in zagotovilo o servisiranju.

Vsebina objave Javnega razpisa
19. člen

Vodenje evidenc o javnih naročilih
14. člen (13. člen)

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika,
2. Predmet javnega naročila iz 2. člena tega zakona z zavedbo
vsebine (vrsto in količino blaga, vrsto in obseg storitve, kraj
izvedbe),
3. Orientacijsko vrednost naročila,
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del,
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb,
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in
način predložitve ponudbe (datum, čas, naslov, oznaka),
7. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa,
9. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo.

(1) Postopki oddaje javnega naročila morajo biti v celoti
dokumentirani.
(2) Naročnik mora ponudniku vso dokumentacijo v postopkih
oddaje javnega naročila pošiljati s priporočeno pošto ali na
drug ustrezen način, tako da lahko izkaže vročitev.
15. člen (14. člen)
(1) Naročnik mora voditi ažurno evidenco in hraniti dokumentacijo o javnih naročilih.
(2) Evidenca in dokumentacija o oddanih javnih naročilih je
javna, razen dokumentov, označenih z oznakami »državna
skrivnost«, »vojaška skrivnost«, »uradna skrivnost« ali
»poslovna skrivnost«.

(2) Naročnik lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka, objavi glede na vrsto javnega naročila tudi
druge podatke.

(3) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o javnem naročilu
vsaj še 12 mesecev po izpolnitvi pogodbe. Naročnik ni odgovoren za gmotno škodo, ki bi nastala pri ponudnikih, izvajalcih ali dobaviteljih zato, ker ni hranil dokumentacije.

Rok za predložitev ponudb
20. člen
(1) Rok za predložitev pohudbe mora omogočati ponudnikom
izdelavo kakovostne ponudbe.

2. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA BREZ OMEJITEV
Strokovna komisija
16. člen (15. člen)

(2) Če je v javnem razpisu tako določeno, je ponudba pravočasna, če jo ponudnik predloži do roka, določenega za odpiranje ponudb.

(1) Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje predstojnik naročnika
s pisno odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj
dva člana. V postopku oddaje javnih naročil, katerih vrednost
presega 50.000.000 tolarjev komisijo poleg predsednika
sestavljajo najmanj še štirje člani.

(3) Rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 20 dni.
(4) Če so predmet javnega naročila blago ali storitve, za katere
je vzpostavljen trg in so stalno na razpolago ter se ne proizvajajo po posebnem naročilu naročnika in če vrednost javnega
naročila ne presega zneska, ki je določen v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, rok za predložitev ponudb ne sme
biti krajši od 10 dni.

(2) Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo ponudb.
Imeti morajo strokovno izobrazbo in izkušnje s področja predmeta javnega naročila, ki ne sme biti nižja od stopnje izobrazbe, zahtevane za izvedbo javnega naročila ter najmanj 3letne izkušnje v dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila. Eden od članov mora biti diplomiran pravnik.

(5) Za blago, storitve in gradbena dela, ki presegajo vrednost,
ki je določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna,
rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 30 dni.
(6) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije ali na oglasni deski.

17. člen (16. člen)

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. člen

(1) Predsednik in člani komisije morajo v postopkih oddaje
javnega naročila ravnati v skladu s pravili stroke in določili
tega zakona ter ne smejo biti s ponudniki, zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem ponudnika v poslovnem razmerju,
sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do
vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, v izvenzakonski skupnosti. Naročnik v komisijo ne sme
imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri ponudniku, če je od
prenehanja zaposlitve pri ponudniku še ni pretekel rok treh
let.
i
(2) Predstojnik naročnika mora na predlog predsednika ali
člana komisije, na zahtevo ponudnikov ali na lastno pobudo
imenovati s sklepom novega predsednika ali člana komisije
takoj, ko je podan izločitveni razlog.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji natančno navesti
merila, način uporabe meril ter pomen posameznega merila,
ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb. Merila v razpisni
dokumentaciji morajo biti skladna z objavljenimi.
Razpisna dokumentacija
22. člen
(1) Naročnik mora na dan objave javnega razpisa za oddajo
javnega naročila omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno
dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
Naročnik sme zaračunati stroške razmnoževanja in pošiljanja
razpisne dokumentacije.
5
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vsakem ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako »"
odpiraj, ponudba« in navedba javnega razpisa, na katerega#
ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti tako
da je na odpiranju možno preveriti, da so zaprti tako, kot s<
bili predani. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošilj*
telja.

(2) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudbe v odvisnosti od
vrste naročila, vključno z zahtevanimi podatki o ponudniku,
da se bo ponudba štela za popolno.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da
usposobljeni ponudniki lahko na njeni osnovi ocenijo stroške
in pripravijo popolno ponudbo.,

(3) Naročnik izda pošiljatelju ustrezno potrdilo o času predlo
žitve ponudbe in o številu prevzetih ovitkov.

(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše vsebino razpisne dokumentacije za tipične vrste naročil.

(4) Ob prevzemu pooblaščena oseba naročnika ugotovi, ali $c
ovitki pravilno označeni in ugotovitev vpiše v potrdilo o pred
ložitvi ponudbe.

(5) Strokovna komisija za odpiranje in za ocenjevanje ponudb
mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa oceniti, da je
vsebina razpisne dokumentacije taka, da je možno pričakovati uspešen razpis.

(5) Na vsakem predloženem ovitku mora pooblaščena oseb'
naročnika označiti datum in čas prevzema ter označiti vrstn
red prevzema ponudb ter prevzem potrditi z žigom in pod'
pisom.

23. člen (člen se črta)
23. člen (24. člen)

28. člen (28. a člen)

Naročnik mora seznam ponudnikov, katerim je posredoval
razpisno dokumentacijo, čuvati kot poslovno skrivnost.

Ponudnik sme umakniti ponudbo do poteka roka za oddajo
ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico vnovčiti garancijo zs
resnost ponudbe, razen če v razpisni dokumentaciji naročnik
ne določi drugače.

24. člen (25. člen)
(1) Če naročnik po predaji razpisne dokumentacije ugotovi,
da je razpisna dokumentacija nepopolna, mora vsem ponudnikom, katerim je posredoval razpisno dokumentacijo, nemudoma posredovati dodatno dokumentacijo in navodila, vendar ne pozneje kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudb.

29. člen
(1) Za pravočasno predloženo se šteje ponudba, ki je naroS'
niku predložena v roku, določenem v javnem razpisu.

(2) Z dodatno razpisno dokumentacijo naročnik ne sme spreminjati predmeta, količine ali obsega javnega naročila.

(2) Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravočasno predloženo ponudba, ki je naročniku predložena v
roku, ki je določen v javnem razpisu.
'

25. člen (26. člen)

30. člen

(1) Rok, v katerem mora naročnik sprejeti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma sklep o ponovnem javnem
razpisu, ne sme biti daljši od 45 dni za javna naročila, katerih
vrednost presega 50.000.000 tolarjev in za javna naročila
investicijskega značaja in ne daljši od 15 dni za vsa druga
javna naročila.

Po izteku roka za predložitev ponudb kot je naveden v javnerf
razpisu, ponudniki ne morejo spremeniti oddanih ponudb, ji"
dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme
prevzeti.

(2) Naročnik lahko iz utemeljenih razlogov roke iz prejšnjega
odstavka podaljša in sicer 45-dnevni rok največ za 10 dni in
15-dnevni rok največ za 5 dni ter o tem takoj obvesti ponudnike.

31. člen
Naročnik mora predložene ponudbe in imena ponudnikov1
čuvati kot poslovno skrivnost in jih izročiti komisiji do roka, K
je v javnem razpisu določen za javno odpiranje ponudb.

(3) Naročnik mora ponudnike obvestiti o svoji odločitvi najkasneje v sedmih dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

32. člen (31. a člen)

(4)Rok prične teči naslednji dan po javnem odpiranju ponudb.

(1) Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita vsaj dv«
ponudnika.

Ponudbena dokumentacija

(2) Če javni razpis ni uspel zaradi neizpolnitve pogojev j1
prvega odstavka, komisija ponudbe vrne pošiljateljem i"
ponovi javni razpis pod enakimi ali drugačnimi pogoji.

26. člen (27. člen)
(1) Ponudbena dokumentacija mora celovito predstaviti
ponudbo, da jo je možno oceniti br6z dodatnih pojasnil
ponudnika. Ponudba mora zlasti vsebovati vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane sestavine.

(3) Če tudi ponovljeni javni razpis ni uspel, naročnik lahko
odda javno naročilo z neposredno pogodbo.
Javno odpiranje ponudb

(2) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše minimalno vsebino ponudbene dokumentacije glede na vrsto in
na predmet naročila.

33. člen (32. člen)
(1) Odpiranje ponudb je javno.

Predložitev ponudbe naročniku

(2) Odpiranje ponudb opravi komisija na naslovu in v prostorih ter na dan in ob uri, kot je to določeno v javnem razpisu n®
glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
i
(3) Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.

27. člen (28. člen)
(1) Ponudnik na podlagi javnega razpisa predloži naročniku
ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji.
(2) Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti
ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Na
poročevalec, št. 15
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33. člen (člen se črta)

(2) O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi strokovna
komisija poročilo z ugotovitvami in oblikuje mnenje o oddaji
javnega naročila ter ju posreduje naročniku v skladu z
odločbo o imenovanju strokovne komisije.

34. člen
(1) Ob pričetku javnega odpiranja ponudb komisija ugotovi:
1. sestavo in sklepčnost komisije,
2. vse veljavne (pravočasno predložene in pravilno označene)
ponudbe z imeni ponudnikov,
3. vse neveljavne (nepravočasno predložene ali nepravilno
označene) ponudbe,
4. imena navzočih predstavnikov ponudnikov in drugih prisotnih.

(3) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si
pomagal pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb
Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli
spremembe vsebine ponudbe, vključno spremembe cene in
take spremembe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila
ustrezno. Naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb.

(2) Vse neveljavne ponudbe komisija izloči iz nadaljnjega
postopka in jih neodprte vrne ponudnikom.

(4) Naročnik mora pred oblikovanjem mnenja o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku preveriti ali je le ta sposoben izpolniti javno naročilo. Naročnik sme v ta namer
od ponudnika zahtevati, da ponovno dokaže svojo sposobnost v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik
ne dokaže sposobnosti, naročnik njegovo ponudbo zavrne
Če je bil izveden javni razpis za izbiro najugodnejšega ponud
nika s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, mora naroč
nik pri tem uporabiti ista merila kot so bila določena v prvot
nem ugotavljanju sposobnosti.

35. člen
Ko komisija ugotovi, da je javni razpis uspel, odpira ponudbe
po zaporedju kot so bile prevzete ter z njihovo vsebino seznani navzoče.
36. člen
(1) O odpiranju ponudb komisija sproti sestavlja zapisnik, ki
mora vsebovati:
1. naslov, prostor, datum .in čas, ko je komisija pričela z
javnim odpiranjem ponudb,
2. predmet javnega naročila,
3. imena in strokovno izobrazbo predsednika in članov komisije,
4. imena navzočih predstavnikov ponudnikov,
5. imena drugih navzočih,
6. imena ponudnikov, ki niso navzoči pri javnem odpiranju
ponudb,
7. vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake
ponudbe (cene, roki, reference, posebne ugodnosti),
8. ugotovitve o popolnosti ponudb z navedbo ponudnikov, ki
niso predložili popolne ponudbe z navedbo pomanjkljivosti.

(5) Če so v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene glede nt
predmet javnega naročila, mora naročnik pred zavrnitvijc
take ponudbe zahtevati pisno podrobnejšo obrazložitev c
detaljnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, d£
pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponud
bene cene in preveri te sestavine, upoštevajoč ponudnikove
obrazložitev.
(6) Naročnik po proučitvi obrazložitve iz prejšnjega odstavki
to ponudbo upošteva v postopku ocenjevanja, če obrazložite*
temelji na ustrezni utemeljitvi, vključno z ekonomičnostje
načina izdelave ali tehnične rešitve ali izjemno ugodnih pogo
jih za izvedbo, ki so na razpolago ponudniku, ali originalnost
ponudbe.

(2) Če pooblaščeni predstavniki ponudnikov to zahtevajo, se
vpišejo v zapisnik tudi njihove pripombe na delo komisije, na
dotedanji postopek oddaje javnega naročila ali na vsebino
zapisnika.

(7) Naročnik mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb upo
števati merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, kot so bili
objavljena v razpisni dokumentaciji. Naročnik pri ocenjevanji
ponudb ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo nave
deno v razpisni dokumentaciji.

(3) Predstavniki ponudnikov, ki komisiji niso predložili pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb, ne
morejo posredovati pripomb.
37. člen

(8) Naročnik izloči ponudbo, če ugotovi, da je ponudnil
predložil lažne podatke ali netočne informacije. Naročnik m
sme izločiti ponudbe, če so informacije netočne ali nepo
polne v nebistvenih elementih in če ponudnik uspe naročniki
to obrazložiti.

i*

(1) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
(2) Če kdo izmed oseb iz prvega odstavka noče podpisati
zapisnika, mora komisija to ugotoviti v zapisniku in navesti
razloge za odklonitev podpisa.

40. člen
(1) Če naročniku po pregledu in ocenjevanju ne ostanet;
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, ne sprejme sklepa <
izbiri najugodnejšega ponudnika.

38. člen

(2) Naročnik sprejme sklep o ponovnem javnem razpisu
obrazložitvijo in ga pošlje vsem ponudnikom.

(1) Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb mora komisija poslati vsem ponudnikom v roku osem (8) dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.

(3) Naročnik lahko ponovljeni javni razpis objavi pod enakirr
ali drugačnimi pogoji.

(2) Šteje se, da je zapisnik posredovan ponudniku, v kolikor
ga komisija vroči predstavniku ponudnika takoj po končanem
javnem odpiranju ponudb. Predstavnik ponudnika prevzem
potrdi s podpisom.

(4) Če naročnik tudi po ponovljenem javnem razpisu ne izber
najugodnejšega ponudnika, sme oddati javno naročilo
neposredno pogodbo.

(3) Komisija posreduje zapisnik na zahtevo tudi drugim prisotnim na javnem odpiranju.

41. člen
(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejm
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. V obrazložit\
sklepa mora navesti ugotovitve in razloge za svojo odločite\

Izbira najugodnejšega ponudnika

Pregled in ocenjevanje ponudb
39. člen

(2) Če naročnik pri ocenjevanju ponudb ugotovi, da noben
od popolnih ponudb ne ustreza zahtevam razpisne dokumer
tacije glede bistvenih elementov ponudbe, naročnik ne odd
javnega naročila nobenemu od ponudnikov.

(1) Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija oceni
prispele ponudbe in ugotovi ali ponudbe izpolnjujejo razpisne
pogoje.
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(3) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika mora naročnik
poslati vsem ponudnikom in nadzornemu organu.

(3) Naročnik prizna sposobnost ponudnikom za obdobje do
12 mesecev.

3. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA S PREDHODNIM
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI

(4) S ponudniki, katerim je priznal sposobnost, naročnik
sklene pogodbo o dobavah blaga ali opravljanju storitev, v
kateri se določi predmet blaga ali storitev ter pogoji dobav ali
opravljanja storitev.

42. člen
(1) Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (v nadaljevanju: javni razpis za predhodno
ugotavljanje sposobnosti) izvede naročnik v primerih, ko so
predmet javnega naročila posebno zahtevna in obsežna dela
in je za njihovo izvedbo potrebna izjemna kakovost oziroma
usposobljenost izvajalcev in opreme.

4. DVOSTOPENJSKI JAVNI RAZPIS (3. a)
50. člen (48. b člen)
(1) V posebnih primerih, ko naročnik zaradi izredno zahtevnih
strokovnih tehničnih rešitev ne more oblikovati razpisne
dokumentacije, lahko objavi dvostopenjski javni razpis.

(2) Določbe tega zakona o postopku javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev se smiselno uporabljajo tudi v
postopku za oddajo javnega naročila z javnim razpisom s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, če s tem zakonom ni
drugače določeno.

(2) Naročnik na prvi stopnji od ponudnikov pridobiva začetne
ponudbe z njihovimi predlogi, vendar brez ponudbene cene.
Naročnik zbira predloge ponudnikov, ki se nanašajo na tehnične in druge lastnosti blaga, storitev ali gradbenih del,
kakor tudi pogoje za sklenitev pogodbe in dobavne pogoje.
Naročnik pri tem ugotavlja tudi sposobnost ponudnika.
Naročnik se lahko pogaja s ponudniki, katerih ponudba ni bila
zavrnjena, o vseh sestavinah ponudbe.
•
(3) Za zavrnitev ponudbe na prvi stopnji dvostopenjskega
razpisa se smiselno uporabljajo razlogi iz 9., 27. in 39. člena
tega zakona.

43. člen
Za predložitev pisne prijave za predhodno ugotavljanje sposobnosti veljajo roki iz 20. člena tega zakona.
44. člen
Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora
poleg elementov, navedenih v 19. členu tega zakona, vsebovati:
- merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti in navedbo
dokazov, ki jih mora predložiti ponudnik glede izpolnjevanja
pogojev,
- naslov in rok, v katerem morajo biti predložene prijave,
- rok, v katerem bodo prijavljeni ponudniki s pisnim sklepom
obveščeni o priznanju sposobnosti;

51. člen (48. c člen)
(1) Pri oblikovanju končne razpisne dokumentacije sme
naročnik črtati, spremeniti ali dodati katerokoli sestavino iz
prvotne razpisne dokumentacije.
(2) Naročnik povabi na drugi stopnji ponudnike, katerih
ponudb ni zavrnil, da oddajo ponudbe po dokončni razpisni
dokumentaciji.

45. člen

(3) Naročnik za ocenjevanje ponudb na drugi stopnji smiselno
uporablja določbe 39. člena.

Ponudniki predložijo naročniku pisne prijave na način in v
roku kot je določeno v javnem razpisu za predhodno ugotavljanje sposobnosti.

52. člen (48. č člen)

46. člen

Za dvostopenjski postopek morajo roki omogočiti ponudnikom izdelavo kakovostnih ponudb, naročniku pa oceno
ponudb. Zato rok za predložitev ponudb na prvi in drugi
stopnji ne sme biti krajši od 20 dni od dneva objave javnega
razpisa oziroma povabila izbranim ponudnikom. Naročnik
mora povabiti ponudnike k oddaji končnih ponudb najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb na prvi stopnji ter jih
obvestiti o svoji odločitvi v 45 dneh po odpiranju ponudb na
drugi stopnji.

Rok, v katerem mora naročnik s pisnim sklepom obvestiti
prijavljene ponudnike o priznanju sposobnosti ne sme biti
daljši od 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis za
predhodno ugotavljanje sposobnosti.
47. člen
Pisni sklep o priznanju sposobnosti oziroma sklep o zavrnitvi
priznanja sposobnosti z obrazložitvijo, mora naročnik poslati
vsakemu prijavljenemu ponudniku, vse ponudnike pa obvestiti, katerim prijavljenim ponudnikom je sposobnost priznal.

5. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA BREZ JAVNEGA RAZPISA
(3. b)
53. člen (48. d člen)
(1) Naročnik sme oddati javno naročilo izvajalcu z neposredno pogodbo brez javnega razpisa v naslednjih primerih:
1. če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za
posamezno proračunsko obdobje s predpisi o izvrševanju
državnega proračuna,
2. če je predmet javnega naročila nakup oborožitve, vojaške
opreme in specialne operativne tehnike ali drugo naročilo
zaupne narave, določeno s predpisi Vlade,
3. če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine,
4. če je na trgu samo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi
blago ali storitve v določenem obsegu, javnega naročila pa ni
mogoče deliti v manjše zaključene celote in jih oddati ločeno,
5. če je predmet javnega naročila izvedba intervencijskih del
ob naravnih nesrečah ali v drugih primerih višje sile in je
ogrožena varnost ljudi in objektov ter bi opustitev nujnih del v
času trajanja postopkov oddaje javnega naročila povzročila
večjo škodo,

48. člen
Naročnik v postopku oddaje javnega naročila s pisnim vabilom povabi vse ponudnike s priznano sposobnostjo, da predložijo ponudbe.
49. člen (48. a člen)
(1) Če so predmet javnega naročila stalni nakupi blaga in
storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more v celoti
vnaprej določiti, in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se
ne proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za
katere je vzpostavljen trg, opravi naročnik javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
(2) V javnem razpisu mora biti predmet javnega naročila
enoznačno določen. V javnem razpisu mora naročnik, poleg
smiselnega upoštevanja določil o vsebini objave javnega razpisa, navesti tudi, da je merilo za izbor cena ali drugi pogoji
dobave in cena.
poročevalec, št. 15
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6. če se javna naročila oddajo državnim organom, organom
lokalnih skupnosti, javnim zavodom ali drugim pravnim osebam javnega prava, ki opravljajo dejavnosti na podlagi posebnega zakona ali drugega predpisa.
7- v primeru iz tretjega odstavka 19. člena.

če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega
zakona.

54. člen (48.e člen)

(3) V zahtevi za revizijo mora biti naveden sklep, ki se izpodbija in naziv naročnika, ki je sklep izdal. Zahteva mora biti
obrazložena.
,

(2) Rok za vložitev zahteve za revizijo je osem dni od prejema
obvestila o izbiri ponudnika.

(1) Naročnik mora v postopku oddaje javnega naročila z
neposredno pogodbo brez javnega razpisa ceno in kakovost
predmeta javnega naročila posebej skrbno preveriti: z zbiranjem več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjanjem
kakovosti in podobno.

(4) Zahteva za revizijo se vloži v dveh izvodih osebno ali
priporočeno po pošti naročniku, ki je sklep izdal. Kopija
zahteve se pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
81. člen (56. člen)

(2) Naročnik opravi preverjanje glede na vrsto in predmet
javnega naročila. Naročnik mora to preverjanje izkazati v svoji
dokumentaciji.

Predmet revizije ne more biti: izbira načina oddaje javnega
naročila, omejitev sodelovanja pri oddaji javnega naročila, kot
jih določa ta zakon.

6. JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE, SOFINANCIRANJE
ALI SUBVENCIONIRANJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV
(4.)

62. člen (57. člen)

55. člen (49. člen)
Določbe tega zakona o postopku oddaje javnega naročila z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev se smiselno
uporabljajo tudi v primeru, ko je predmet javnega naročila
financiranje, sofinanciranje ali subvencioniranje projektov in
programov.

Vložena zahteva za revizijo zadrži izvršitev sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

56. člen (49.a člen)

(2) Če je zahteva za revizijo prepozna ali je ni vložil ponudnik,
ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, na katerega se je
nanašal izpodbijani sklep, se zahteva za revizijo zavrže.

63. člen (58. člen)
(1) Naročnik po prejeti zahtevi za revizijo preveri, ali je pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba.

Naročnik mora v javnem razpisu objaviti: naziv projekta ali
programa, ki ga financira, sofinancira ali subvencionira,
višino sredstev, s katerimi sodeluje pri realizaciji, pogoje, pod
katerimi so ponudniki upravičeni do sredstev.

(3) Če je zahteva za revizijo pravočasna, mora naročnik v
desetih dneh od prejema zahteve ponovno preveriti pravilnost
postopka in svojo odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
Naročnik preverja postopek oddaje javnega naročila in odločitev o izbiri. Po ponovnem preverjanju naročnik:
- razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ali
- spremeni sklep o izbiri.

57. člen (49.b člen)
Rok za predložitev ponudbe ne sme biti krajši od 30 dni od
objave javnega razpisa.
49.c člen (člen se črta)

(4) Če naročnik ne sprejme ene od odločitev iz prejšnjega
odstavka tega člena, pritožnik pa ne umakne zahteve za
revizijo, odstopi naročnik zahtevo za revizijo skupaj z vso
dokumentacijo in svojim mnenjem pristojni komisiji Vlade ali
komisiji lokalne skupnosti.

7. SKLENITEV POGODBE (5.)
58. člen (50. člen)
(1) Naročnik mora hkrati s poslanim sklepom o izbiri najugodnejšega ponudnika pozvati izbranega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

59. člen (člen se črta)

(2) Če se ponudnik v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe. Naročnik mora v tem primeru
vnovčiti dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe
ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

(1) Komisija lahko s sklepom zahtevo za revizijo zavrne, razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali spremeni odločitev
o izbiri ponudnika.

64. člen (60. člen)

(2) Sklep mora biti obrazložen. Vroči se naročniku in vlagatelju revizijskega zahtevka.

(3) Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Vložena pritožba zadrži izvršitev.

(3) Rok za odločitev in izdajo sklepa je petnajst dni, v utemeljenih primerih se rok sme podaljšati do največ skupno 30 dni.

51. člen (člen se črta)
59. člen (52. člen)

(4) Pristojna komisija lahko pred odločitvijo zahteva dodatna
pojasnila od naročnika ali vlagatelja revizijskega zahtevka.

Javno naročilo, ki ga financira več naročnikov, se odda z eno
pogodbo. Pogodba mora določiti deleže vsakega naročnika.

65. člen (60.a člen)
V postopku revizije naročnik in pristojne komisije smiselno
uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku,
če s tem zakonom ni določeno drugače.

53. člen (člen se črta)
54. člen (člen se črta)

66. člen (61. člen)

8. REVIZIJA (6. PRITOŽBA ZOPER SKLEP)
60. člen (55. člen)

(1) Vlagatelj revizijskega zahtevka, ki se ne strinja s sklepom
komisije, lahko svoje pravice uveljavlja s tožbo pri Vrhovnem
sodišču.

(1) Revizijo postopka javnega razpisa sme zahtevati vsak
ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila,

(2) Vložena tožba ne zadrži sklenitve pogodbe. S tožbo se
9
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lahko uveljavlja le odškodnina, ne more pa se zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.

17. če naročnik pred javnim odpiranjem ne izloči vseh nev»
Ijavnih ponudb (34. člen),
18. če pri odpiranju ponudb ravna v nasprotju z določbami'
členih 35. do 38.,
19., če ravna v nasprotju z 39. členom,
20. če niso podani razlogi iz 53. člena ali če ne opravi preveč
janja iz 54. člena.

9. STROŠKI POSTOPKA (7.)
\

67. člen (62. člen)

(1) Vsi udeleženci v postopku morajo skrbeti, da s svojim
ravnanjem ne povzročajo nepotrebnih stroškov drugim udeležencem.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuj'
odgovorna oseba naročnika iz prejšnjega odstavka in odg^
vorna oseba naročnika iz prve alinee 1. točke 2. člena tej)1
zakona, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(2) Vsak udeleženec nosi svoje stroške, razen če ta zakon ne
določa drugače.
68. člen (63. člen)

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (10.)

(1) Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo povrniti
stroške priprave ponudbe, če ni oddal javnega naročila v
izvedbo, čeprav je sprejel sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika oziroma bi ga v skladu z določili tega zakona lahko
sprejel.

71. člen (67. člen)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba"
postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih natf
čil (Uradni list Republike Slovenije, št. 28/93 in 19/94).

(2) Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo povrniti
tudi stroške v zvezi z utemeljenim zahtevkom za revizijo.
"

(2) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili javp'0
razpisi objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se izvede]
po določbah Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpis*
za oddajo javnih naročil (Uradni list Republike Slovenije, #
28/93 in 19/94).
(3) Vlada Republike Slovenije predpiše enotno metodologij0
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega znt
čaja iz 4. člena v roku enega leta po uveljavitvi tega zakoni
Do uveljavitve enotne metodologije naročniki uporabljajo
veljavne predpise.
(4) Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti imenuj'
člane komisije za revizijo v roku enega meseca od uveljaviti
tega zakona. Do imenovanja članov komisije je komisija im*
novana za reševanje vsake pritožbe posebej.

10. NADZOR (8.)
69. člen (64. člen)
Za izvajanje tega zakona skrbi ministrstvo, pristojno za finance.
65. člen (člen se črta)
11. KAZENSKE DOLOČBE (9.)
70. člen (66. člen)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek naročnik iz druge in tretje alinee 1. točke 2. člena
tega zakona:
1. če odda javno naročilo brez javnega razpisa (razen za javna
naročila iz 53. člena) ali brez sklenjene pogodbe (3. člen),
2. če niso izpolnjeni pogoji za začetek postopka javnega
razpisa (4. člen),
3. če predmet javnega naročila, razpisne pogoje ali tehnične
specifikacije prilagodi konkretnemu ponudniku (6. člen),
4. če odda javno naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri
izdelavi razpisne dokumentacije (7. člen),
5. če ravna v nasprotju z 8. členom,
6. če ravna v nasprotju z 9. členom,
7. če kljub sklenjenemu mednarodnemu sporazumu odda
javno naročilo domačemu ponudniku v nasprotju z 11.
členom,
8. če naročnik ne vodi evidence in ne hrani dokumentacije o
javnih naročilih (15. člen),
9. -če komisija za oddajo javnega naročila ni pravilno sestavljena ali imenovana (16. in 17. člen),
10. če neustrezno objavi javni razpis (18. člen),
11. če sklene pogodbo v nasprotju s pogoji, objavljenimi v
javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji (19. in 22. člen),
12. če je vsebina objave javnega razpisa v nasprotju z 19., 44.,
49. ali 56. členom,
13. če naročnik ne spoštuje najkrajšega roka za predložitev
ponudb (20., 52. in 57. člen),
14. če neustrezno uporabi merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika (21. in 41. člen),
15. če naročnik ne spoštuje tajnosti informacij o ponudnikih
(23. in 31. člen),
16. če neupravičeno podaljša rok iz 25. ali 46. člena,

(5) Vlada v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona izd«1
predpis iz prvega odstavka 11. člena tega zakona. Do uveljavi
tve predpisa velja najvišji možni odstotek zaščite po tef
zakonu.
(6) Do izdaje predpisa o izvrševanju državnega proračuna s«
določi vrednost:
- 1.000.000 tolarjev za javne razpise iz drugega odstavka 10
člena,
K
- 10.000.000 tolarjev za javne razpise iz četrtega odstavka 20
člena,
- 30.000.000 tolarjev za javne razpise iz petega odstavka 20
člena.
(7) Ministrstvo za finance v roku 2 mesecev po uveljavitvi teg®
zakona predpiše razpisno dokumentacijo iz 22. člena i"
ponudbeno dokumentacijo iz 26. člena. Do tedaj se uporab"
Ijajo določbe 11. in 12. člena Odredbe o postopku za izvajanj*
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list Rep"'
blike Slovenije 28/93 in 19/94), ki se nanašajo na vsebin«
razpisne oziroma ponudbene dokumentacije.
72. člen (67. a člen)

/

Minister, pristojen za finance, lahko izda podrobnejše/pred'
pise o oddaji javnih naročil.
I
73. člen (68. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Državni zbor Republike Slovenije je na 35. seji dne 19. 10.
V predlog zakona za tretjo obravnavo so vključeni amandmaji
1995 sprejel predlog zakona o javnih naročilih v drugi obravki jih je sprejel Državni zbor k 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. (vključno
navi ter sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije predlog
z 9. a, 9. b in 9. c), 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23-,
zakona o javnih naročilih pripravi za tretjo obravnavo.
26., 27., 28., 30., 31. (vključno z31. a), 33., 34., 36., 39., 40., 41poročevalec, št. 15
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42., 48. (vključno z 48. a, 48. b, 48. c, 48. č, 48. d in 48. e), 49.,
49. a, 49. b, 49. C, 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 58., 59., 60., 60.
а, 61., 62., 64., 65., 66., 67. (vključno s 67. a) členu in k naslovu
4. ter 6. poglavja.

določenem ozkem področju, s katerimi pa naročnik ne razpolaga. Naročnik pri ocenjevanju ponudb v prvi fazi ocenjuje
tudi sposobnost ponudnikov. V prvi fazi tako naročnik pridobiva tiste važne informacije, ki mu bodo osnova za javni razpis
v drugi fazi, ko pozove za oddajo dokončnih ponudb tiste
ponudnike iz razpisa na prvi stopnji, katerih ponudb ni zavrnil.

2. Sprejeti amandmaji so natančneje opredelili najpomembnejše zakonske pojme v 2. členu, zlasti natančnejša je opredelitev naročnika in predmeta javnega naročila, s čemer so bile
spoštovane smernice EU.

11. V 53. členu so podrobneje določeni tisti izjemni primeri, v
katerih je moč izvajalcu oddati javno naročilo z neposredno
pogodbo brez javnega razpisa.

3. Pri načinih oddaje javnega naročila (3. člen) je na novo
vključen dvostopenjski javni razpis, ki se uporablja v tuji
praksi za zahtevnejša javna naročila, črtan pa je informativni
javni razpis. Informativni javni razpis bi bil, glede na predlagano vsebino člena, lahko zavajajoč in škodljiv za ponudnike.

12. V 6. poglavju so določeni javni razpisi za financiranje,
sofinanciranje ali subvencioniranje projektov in programov. S
temi določili je zagotovljeno, da imajo enake možnosti
dostopa do proračunskih sredstev vsi potencialni prejemniki
oziroma upravičenci.

4. S sprejetimi amandmaji so bila v besedilo zakona vključena
nova protikorupcijska določila v 9. in 10. členu, ki zelo strogo
sankcioniranjo že poskus kakršnega koli vplivanja na izbor
ponudnika.
5. Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev, kot najsplošnejša in najpogostejša oblika javnega naročanja, je sedaj v
večji meri prilagojen smernicam EU in priporočilom, ki so jih
posredovali strokovnjaki s področja javnih naročil.

13. S sprejetimi amandmaji je bil natančneje opredeljen
postopek revizije. Do sedaj dokaj ohlapna določila v odredbi
je predlagatelj v zakonu izpopolnil do te mere, da se ponudniki čutijo varne, ker o njihovem revizijskem zahtevku odloča
neodvisna strokovna komisija na ravni Vlade oziroma lokalne
skupnosti, odvisno od tega, kdo je naročnik. Resno obravnavanje revizijskih zahtevkov je še posebej pomembno, saj
ponudniki vidijo, da se njihovi razlogi resno upoštevajo, s tem
pa se povečuje tudi zaupanje v resnost javnih razpisov.
Namen javnih razpisov pa je zlasti pridobiti najkvalitetnejše
ponudbe.

б. V 19. členu zakona, ki opredeljuje vsebino javnega razpisa,
so določila, ki predpisujejo le osnovne sestavine razpisne
dokumentacije za vsako objavo javnega razpisa. Ker gre za
področje, ki se spreminja, in ker v praksi obstajajo štiri
osnovne vrste razpisne dokumentacije, ki se uporablja glede
na vrsto javnega naročila, je za vsebino le-te predvideno, da
bo podrobneje predpisana v podzakonskem aktu. Enako velja
za obvezne sestavine ponudbene dokumentacije iz 22. člena
predloga zakona. Ponudbena dokumentacija je v glavnem
zrcalna slika razpisnih pogojev, ki pa še ima nekatere
dodatke, ki so posebej zahtevani od ponudnikov v razpisni
dokumentaciji.

S predlaganim postopkom, s katerim je predpisano, da pritožbe, katerim ne ugodi naročnik, obvezno obravnava
posebna vladna komisija oziroma komisija lokalne skupnosti,
je zagotovljena ustrezna pravna varnost in konkurenčnost
vseh ponudnikov. To je eno zmed temeljnih določil, ki zmanjšuje možnost korupcije ali drugega neutemeljnega dajanja
prednosti določenim ponudnikom.
14. Kazenske določbe so precej obsežne. Predlagatelj meni,
da je to potrebno, upoštevaje izredno velika finančna sredstva, ki se »obračajo« v postopkih naročanja v javnem sektorju.
15. Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo
opravil tudi naslednje redakcijske popravke:

7. V poglavju »2. Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
je s sprejetimi amandmaji besedilo predloga zakona v precejšnji meri izboljšano, predvsem z bolj natančno izdelanim
postopkom, ki opredeljuje postopek odpiranja ponudb pa vse
do vročitve sklepa o izbiri najugodnejše ponudbe izbranemu
ponudniku, saj iz dosedanje prakse izhaja, da je prav v tem
delu prihajalo do najpogostejših kršitev in napak.

Zaradi črtanja 4., 5., 6., 17., 23., 33., 49. c., 51., 53., 54. 59. in 65.
člena, kakor tudi novih dodatnih členov, so členi preštevilčeni. Oznake v oklepaju pomenijo številke členov zakona v
drugi obravnavi.

Zlasti je poudarjeno, na kakšen način mora naročnik ocenjevati ponudbe in kaj je dovoljeno v fazi ocenjevanja prispelih
ponudb še naknadno zahtevati od ponudnika, da ne pride do
neenakopravnega obravnavanja posameznih ponudnikov.
Sedanje rešitve, vsebovane v predlogu zakona, so skoraj v
celoti povzete po Uncitralovem vzorčnem zakonu o javnih
naročilih. V petem in šestem odstavku 39. člena predloga
zakona so posebna določila za primer, ko ponudnik ponudi
nesorazmerno nizko ceno. V tem primeru mora naročnik
ponujeno ceno dodatno preveriti in jo izločiti iz nadaljnjega
postopka, če ponudnik ne more ustrezno obrazložiti vseh
elementov ponujene cene. Tovrstno določilo je v sedanji
ureditvi manjkalo in je povzročalo naročnikom pecejšnje
težave, ker niso imeli razlogov za izločitev take ponudbe.

Prav tako so zaradi dveh novih poglavij preštevilčena tudi
poglavja v zakonu.
Popravljene so številke, ki se sklicujejo na člene v zakonu.
Redakcijsko je popravljena tudi okrajšava -Ur. I. RS- ali
-Uradni list RS« v »Uradni list Republike Slovenije«.
V 5. členu je bil za besedo *dobaviteljem« dodan manjkajoči
glagol »nuditi«.
V 13. členu je bilo za besedo »ponujenega« dodano manjkajoče besedilo »blaga in storitev«.

8. V zakonu je posebej natančno opredeljeno obveščanje in
sporazumevanje med naročnikom in ponudniki. Pri tem je iz
neposrednega sporazumevanja s ponudnikom izločena komisija za ocenjevanje ponudb, da se s tem prepreči kakršno koli
možno vplivanje na odločitev, ki mora biti absolutno strokovna in ekonomsko upravičena.

V 62. členu je bila beseda »pritožba« nadomeščena z besedami »vložena zahteva za revizijo«. V 64. členu je bila v
drugem in četrtem odstavku beseda »pritožnik« nadomeščena z besedami »vlagatelj revizijskega zahtevka« v ustreznem sklonu, enako v prvem odstavku 66. člena. Prav tako je
bilo v 71. členu besedilo: »komisija za pritožbe« nadomeščeno z besedilom: »komisija za revizijo«. Spremembe so
redakcijske narave in so posledica sprejetih amandmajev v
drugem branju k poglavju 8. Revizija.

9. Postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposonosti je povzet po dosedanji ureditvi, je
pa dopolnjen z izkušnjami pri dosedanjem izvajanju odredbe
in z določili Uncitralovega vzorčnega zakona.
10. V 4. poglavju so opredeljeni postopki pri dvostopenjskem
javnem razpisu. Ta razpis je novost in se uporablja v tistih
primerih, kjer je predmet javnega razpisa večji projekt, zlasti
tam, ko so potrebna še dodatna znanja in dodatne izkušnje na

V drugem odstavku 68. člena sta bili besedi »utemeljeno
revizijo« nadomeščeni z besedami »utemeljnim zahtevkom za
revizijo«.
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V 70. členu je popravljen vrstni red točk, tako da si sledijo po v
njih navedenih členih, na katere se točke sklicujejo. V 3. točki
je bilo črtano besedilo: »ali če javnega naročila ne oblikuje v
smiselno zaključene celote (8. člen)«, zaradi podvajanja z
določilom 5. točke. Prav tako le bilo v 18. točki prvotno

besedilo: »v členih 34. do 38.* spremenjeno, tako da 0
pravilno glasi: »v členih 35. do 38.«.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Obrazložitev:
Dopolnilo uvaja možnost, da naročnik zahteva bančno garat*1
cijo za dobro izvedbo posla, s čimer se povečuje varno®
javnofinančnih sredstev. Tovrstno zavarovanje je že običajni
praksa pri večini javnih naročil. Predlagatelj sodi, da je ustrezneje, da je obveznost naročnika, da oceni, ali je potrebno, d<
zahteva ustrezno garancijo za dobro izvedbo posla, jasne
določena že v zakonu.

V sedmem odstavku 72. člena je dodano v oklepaju »in
94«.

1. Amandma k 2. členu
V 2. točki se besedilo: »Ta zakon se smiselno uporablja tudi
za« nadomesti z naslednjim besedilom: »Kot predmet javnega
naročila po tem zakonu se šteje tudi«.
Obrazložitev:
Predlog je predvsem redakcijske narave, saj prvotno besedilo
določa, da se zakon smiselno uporablja tudi za financiranje,
sofinanciranje in subvencioniranje iz sredstev javnih financ.
To pa je neustrezno, saj 2. točka določa, kaj je predmet
javnega naročila in je zato primerno, da se tu določi, da se
tudi tovrstna poraba javnih sredstev smatra kot javno naročilo. To pomeni, da je tudi pri porabi teh sredstev potrebno
upoštevati določila tega zakona. Na ta amandma se vežejo
tudi amandmaji k 6. poglavju (k 55., 56. in 57. členu).

' 5. Amandma k 16. členu
V prvem odstavku se beseda »vodi« nadomesti z besed"
»izvede« in za besedo komisija pred zaklepajem se dodt
besedilo: »ali drugo strokovno telo, določeno z zakonom a'1
posebnim predpisom.«
V drugem odstavku se črta besedilo: »ki ne sme biti nižja oi
stopnje izobrazbe, zahtevane za izvedbo javnega naročila''
Stavek: »Eden od članov mora biti diplomirani pravnik.« s«
nadomesti z besedilom: »Vsaj eden od članov komisije mofi
imeti pravna znanja s področja javnih naročil.«.

2. Amandma k 3. členu
V prvem odstavku se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
» - zbiranjem ponudb,
- zbiranjem predlogov«.

Obrazložitev:
Dopolnitev v prvem odstavku je redakcijske narave, s katero
se jasneje opredeli, da je za celoten postopek oddaje javnega
naročila odgovoren naročnik, strokovna komisija pa le izved«
del celotnega postopka.

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določila tega zakona o postopku javnega razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev se smiselno uporabljajo tudi za
vse druge postopke po tem zakonu, če s tem zakonom ni
drugače določeno.«

'

Obrazložitev:
S predloženim amandmajem se povečuje učinkovitost naročanja, saj v nekaterih primerih ni racionalno zahtevati, da
naročniki oddajo javno naročilo preko javnega razpisa.
Amandma povzema rešitev, ki je v svetu že običajna praksa na
tem področju. Amandma se navezuje na amandma k 52. členu
in 6. poglavju.
Novi četrti odstavek je povezan z amandmajem k 42. členu in
pomeni splošno določilo, da je osnovni postopek javnega
naročanja določen v poglavju o postopku javnega razpisa za
izbiro izvajalca brez omejitev, razen v tistih primerih, ki so
posebej opisani v tem zakonu. S tem določilom v splošnem
delu zakona se izognemo ponavljanju v posameznih poglavjih, hkrati pa to določilo zapolnjuje pravno praznino glede
izvedbe drugih postopkov, kjer zakona določa le specifiko teh
posebnih postopkov.

Dopolnitve v drugem odstavku so predlagane z namenom, da
bi določila zakona bilo moč tudi v realnosti izvajati. P°
ponovni proučitvi predlagatelj ugotavlja, da bi ohranitev
prvotnega besedila privedla do ustavitve postopkov javnega
naročanja, saj ne bi bilo moč v komisije pridobiti članov s
predpisano izobrazbo. Predlagatelj je pri tem upošteval, da bo
zakon veljal ne samo za državno raven, pač pa tudi lokalno,
prav tako pa tudi, da so kot naročnik opredeljene vse pravn*
osebe javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj jo
država oziroma lokalna skupnost. Iz tega razloga sodimo, da
so ustreznejša nekoliko omiljena določila v tem členu.
6. Amandma k 18. členu
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Če vrednost javnega naročila presega 150.000.000 tolarjev, mora naročnik objaviti namero o naročilu v Uradnem listu
Republike Slovenije najmanj tri mesece pred objavo javnega
razpisa.«
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se jasneje določa način predhodnega obveščanja potencialnih ponudnikov, s katerim se
povečuje učinkovitost naročanja. Predlagana rešitev sledi
smernicam Evropske zveze.

3. Amandma k 4. členu
V 1. točki prvega odstavka se besedilo: »z zakonom dovoljenih predobremenitev« nadomesti z besedilom: »s proračunskim zakonom dopuščenih obveznosti, ki bodo terjale plačilo
v naslednjih letih«.

7. Amandma k 19. členu

Obrazložitev:
Amandmaje redakcijske narave in namesto pojma »predobremenitve« povzema pojme iz zakona o izvrševanju proračuna v
delu, ki se nanaša na prevzem obveznosti, ki bodo bremenile
proračun v naslednjih letih.

V 2. točki prvega odstavka se beseda »izvedbe« nadomesti 2
besedo »izpolnitve«.

4. Amandma k 13. členu

Obrazložitev:
Popravek je redakcijske narave in gre za uskladitev z izrazi, ki
so že uporabljeni v zakonu o obligacijskih razmerjih. Cena
razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije ter način
plačila le - te je standardni in nujno potrebni del objave
javnega razpisa in je v besedilu pri drugi obravnavi pomotoma
izpadel.

Na koncu 9. točke se pika črta in doda naslednje besedilo:
»ter ceno dokumentacije in način plačila.«

Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Naročnik lahko, upoštevaje obseg in vrsto javnega naročila, od ponudnikov zahteva finančno zavarovanje za dobro
izpolnitev pogodbe «
poročevalec, št. 15
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- Amandma k 22. členu

V četrtem odstavku se besedilo: »pred oblikovanjem mnenja«
nadomesti z besedilom: »pred sprejemom odločitve«.

V drugem odstavku se za besedo »ponudniku« doda besedilo: »ter vrsti in načinu finančnega zavarovanja resnosti
Ponudbe«.

Doda se 39. a člen. ki se glasi:
»39. a člen
(1) Naročnik ugotovi in prizna sposobnost ponudnikov na
podlagi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Na koncu četrtega odstavka se črta pika in doda besedilo:
"ter vrste in način uporabe finančnih zavarovanj za resnost
Ponudbe.«

(2) Naročnik mora izločiti ponudnika iz postopka oddaje naročila: '
1. če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije, razen če je bil
kateri od navedenih postopkov prekinjen s pravnomočno
sodno odločbo,
2. če je ponudnik prenehal opravljati dejavnost,
3. če je bila proti ponudniku izdana pravnomočna sodna
odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
4. če nima poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakonom.

Obrazložitev:
S predlaganim dopolnilom se popravlja dosednja napaka, ko
je bila garancija za resnost ponudbe le posredno omenjena v
določilih zakona, sam predlog zakona pa ni jasno zavezoval
paročnika, da mora že v razpisni dokumentaciji navesti vrsto
In način uporabe finančnega zavarovanja resnosti ponudbe.
Predvideno je, da so vrste in načini finančnega zavarovanja
podrobneje predpisani s podzakonskim aktom ministra za
finance, saj gre za izrazito tehnični predpis, podvržen spremembam, zato ni primerno, da se te podrobnosti navedejo v
zakonu. Enak sistem velja tudi pri zakonu o izvrševanju proračuna na področju zavarovanj predplačil, kjer so ta zavarovanja predpisana s podzakonskim aktom.

(3) Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da dokaže:
1. da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. da je finančno sposoben, 3. da ima zadostne proste tehnične zmogljivosti.

9- Amandma k 25. členu
črta se tretji odstavek.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave. Določitev roka za obveščanje o odločitvi ne sodi v ta člen, saj je potrebno to določiti v
41. členu, ki določa postopke pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

(4) Naročnik lahko od ponudnika kot dokaz usposobljenosti
zahteva:
1. dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
2. potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti,
navedene v 4. točki drugega odstavka tega člena,
3. potrdilo ustrezne finančne inštitucije, predložitev bilanc ali
izvlečkov iz bilanc, če je v državi izvora to predpisano, da se le
- te objavljajo, izjavo o celotnem prometu in o prometu v
najmanj zadnjih treh poslovnih letih.

10. Amandma k 28. členu
Za besedama »umakniti ponudbo« se doda besedilo:«, jo
dopolniti ali zamenjati«.
Obrazložitev:
V mednarodni praksi, kakor tudi po smernicah Evropske
zveze, sme ponudnik v času do odpiranja ponudb svojo
ponudbo brez posledic zanj umakniti, zamenjati ali jo dopolniti. Če teh možnosti ponudniki nimajo, se lahko zmanjša
njihov interes za udeležbo na javnih razpisih, s tem pa bi nižali
kvaliteto ponudb. Besedilo predlagatelj predlaga zaradi večje
jasnosti zakonskega določila.

(5) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, katero
vrsto dokazila o finančni usposobljenosti zahteva.
(6) Naročnik lahko zahteva le tista dokazila, ki jih opravičuje
predmet javnega naročila. Naročnik mora pri tem upoštevati
upravičene interese ponudnika glede zaščite njegove
poslovne tajnosti.
(7) Naročnik lahko izloči ponudnika, če le - ta ni pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb na podlagi javnih razpisov.«

11. Amandma k 32. členu
V drugem odstavku se nadomesti beseda »komisija« z besedo
»naročnik«.

Obrazložitev:
Dopolnitev drugega odstavka točneje določa naloge strokovne komisije, predvsem v odnosu do naročnika.

Na koncu drugega odstavka se doda naslednji stavek:
»Naročnik mora preveriti pogoje, in če ugotovi, da tudi v
ponovljenem postopku ne bo ustreznih ponudb, spremeni ali
razdeli predmet naročila, da je možno v ponovljenem
postopku pričakovati več ponudb.«

Dopolnitev četrtega odstavka je redakcijske narave, saj mora
naročnik sprejeti odločitev o najugodnejšem ponudniku, ne
pa le oblikovati mnenja.

Na koncu tretjega odstavka se črta pika in doda naslednje
besedilo: »edinemu ponudniku.«

Novi 39. a člen zapolnjuje praznino in določa merila za ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov za izvedbo javnega
naročila. Člen določa minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za pridobitev javnega naročila, da jim na
podlagi predpisanih zahtev naročnik prizna sposobnost za
prevzem in izvedbo javnega naročila. Naročnik ugotavlja in
priznava usposobljenost ponudnikov na podlagi meril, ki jih
vnaprej predpiše. Če jih ponudniki ne izpolnjujejo, se njihove
ponudbe izločijo. Merila morajo biti objavljena v razpisni
dokumentaciji in znana vsem zainteresiranim ponudnikom.

Obrazložitev:
Dopolnitve 32. člena jasneje določajo, kako mora ravnati
naročnik v primeru, če javni razpis ni uspel. S tem se odpravlja sedanja pravna praznina, ko bi lahko naročnik prilagajal
javni razpis za določenega ponudnika oziroma, da bi po
neuspelem drugem javnem razpisu sklenil pogodbo s komerkoli.
12. Amandma k 39. členu

Besedilo predlaganega 39. a člena je povzeto iz UNCITRALovega vzorčnega zakona, smernic EU in nekaterih veljavnih
zakonov drugih držav, ki za ocenjevanje usposobljenosti
ponudnikov uporabljajo skoraj enako besedilo in navajajo
merila v enakem vrstnem redu.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi strokovna
komisija poročilo z oceno ustreznosti in kakovosti ponudb ter
navede, katera ponudba najbolje ustreza objavljenim merilom
za izbiro ponudbe. Poročilo posreduje naročniku v skladu z
odločbo o imenovanju strokovne komisije.«

13. Amandma k 41. členu
Tretji odstavek se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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»(3) Naročnik mora sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
poslati vsem ponudnikom v roku sedmih dni, osnovne
podatke o izidu javnega razpisa pa v roku štirinajstih dni
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.«

tualna storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro
izvajalca, predmeta naročila, kakor tudi izvedbe naročila pa ni
možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.«
Dodata se nova odstavka, ki se glasita:

Obrazložitev:
Z novim besedilom je določen rok za obvestitev ponudnikov o
sklepu naročnika, ki je bil prvotno predpisan v tretjem
odstavku 25. člena, kamor pa glede na določila tega člena ni
sodil. Poleg tega se z amandmajem predlaga, da mora naročnik osnovne podatke o izidu javnega razpisa objaviti v uradnem listu. Ureditev je skladna z določili mednarodne praRse in
smernicami Evropske zveze in pomeni pomemben korak v
smeri povečanja pravnega varstva ponudnikov.

»(2) Naročnik mora v dokumentaciji o javnem naročilu navesti
razlog za oddajo brez javnega razpisa.
(3) Naročnik mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti osnovne podatke o oddaji javnega naročila brez javnega
razpisa v roku štirinajstih dni, razen v primerih, ko gre za
oddajo javnega naročila v skladu s 1., 2., 5. in 6. točko prvega
odstavka.«

14. Amandma k 42. členu

Obrazložitev:
Sprememba je redakcijskega značaja. Besedilo 5. točke je
usklajeno s terminologijo Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

Črta se dugi odstavek.
Obrazložitev:
Besedilo drugega odstavka je v povezavi z amandmajem k 3.
členu postalo odveč.

Obstoječe besedilo 7. točke je brezpredmetno, ker je bil
prvotni tretji odstavek 19. člena črtan z amandmajem. Z novim
besedilom se uvaja možnost, da se odda javno naročilo z
neposredno pogodbo tudi v tistih nujnih primerih, ko zaradi
dolgotrajnosti postopkov javnega razpisa ni moč izvesti,
naročnik pa nujnih del ni mogel predhodno predvideti. Predlog amandmaja dopolnjuje določila sedanje 5. točke, ki pa se
veže le na oddajo intervencijskih del ob naravnih nesrečah in
drugih primerih višje sile, ko je ogrožena varnost ljudi ali
objektov.

15. Amandma k 50. členu
V prvem odstavku se za besedo »oblikovati« doda beseda
»dokončne«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.
16. Amandma k 52. členu

Pojem storitve obsega vse vrste gospodarskih in drugih storitev. Večino izvajalcev storitev se izbere med ponudniki.
Posebnost so svetovalne storitve, kjer je bistvena le kakovost
svetovalca in je ponudba, upoštevajoč izključno kakovost, na
tržišču omejena. Predmeta naročila, kakor tudi trajanja
izvedbe naročila, pogosto ni možno podrobno določiti brez
sodelovanja izvajalca. Tudi tuji vzorčni predpisi predvidevajo
posebne postopke za izbiro izvajalce tovrstnih posebnih storitev.

Doda se novo poglavje z naslovom: »5. a Zbiranje ponudb«.
Doda se nov 52. a člen, ki se glasi:
»52. a člen
(1) Postopek zbiranja ponudb se lahko uporabi v primeru, ko
obstaja znano končno število usposobljenih ponudnikov za
določeno naročilo.

Z novima odstavkoma bo zagotovljena večja transparentnost
javnega naročanja in večja pravna varnost ponudnikov.

(2) Naročnik v dokumentaciji o izvedbi postopka javnega
naročila navede razloge za odločitev, da se javno naročilo
odda z zbiranjem ponudb.

18. Amandma k naslovu 6. poglavja
Naslov 6. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »ZBIRANJE
PREDLOGOV«.

(3) Naročnik mora v postopku zbiranja ponudb sočasno in
pisno povabiti k dvigu razpisne dokumentacije vse znane
ponudnike.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in je posledica vloženih
amandmajev k 55. in 56. členu, s katerimi se določa postopek
oddaje, ko gre za financiranje, sofinanciranje in subvencioniranje progrefrnov iz sredstev proračunov v primerih, ko se
financira ali subvencionira le ne izbrani program ali projekt.

(4) Postopek zbiranja ponudb se lahko uporabi tudi za ugotavljanje sposobnosti.
Obrazložitev:
Enaka kot pri amandmaju k 3. členu. S predloženim besedilom se zagotavlja večja racionalnost poslovanja, saj v nekaterih primerih ni smiselno uporabljati postopka javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev. Rešitev je povzeta na podlagi
priporočil tujih ekspertov in je primerljiva z ureditvami v
drugih državah.

19. Amandma k 55. členu
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopek zbiranja predlogov se uporabi v primeru, ko
naročnik želi povabiti k sodelovanju večje število ponudnikov,
kjer je za doseganje ciljev naročnika možnih več različnih
načinov izpolnitve, zlasti pa v primerih financiranja, sofinanciranja in subvencioniranja projektov in programov iz sredstev
proračuna.

17. Amandma k 53. členu
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»5. če je predmet javnega naročila izvedba nujnih del in
aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah ali v drugih primerih višje sile, s katerimi se zagotavljajo osnovni pogoji za
življenje oziroma varnost ljudi in premoženja.«

(2) Naročnik zbira predloge z javnim razpisom, ki se objavi v
Uradnem listu.«

Besedilo 7. točke se spremeni, tako da se glasi:

Obrazložitev:
Zbiranje predlogov je dodatni način oddaje javnega naročila.
S to obliko javnega naročanja se zagotavljajo možnosti dovolj
velikemu številu ponudnikov, da pokažejo interes za sodelovanje v postopku nabave oziroma storitve in s tem pospešujejo konkurenčnost. Ta postopek se izvede v primeru, ko je
predmet javnega naročila lahko izvedljiv na različne načine, ki
jih na poziv naročnika ponudniki šele predlagajo. Omenjeni

»7. če so nujni razlogi, ki jih naročnik ni mogel predvideti in
jih ni mogoče pripisati ravnanju naročnika, in ki ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za izvedbo javnega razpisa.«
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. če je predmet naročila svetovalna in nestandardna intelekporočevalec, št. 15
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način se lahko uporablja tudi za primere financiranja, sofinanciranja in subvencioniranja projektov in programov iz sredstev
proračuna, kjer je predmet financiranja, sofinanciranja
a
'i subvencioniranja in se financira, sofinancira alu subvencionira le najugodnješi ponudnik za izvedbo programa ali projekta. Ta postopek pa se ne uporablja za tiste primere financiranja, sofinanciranja ali subvencioniranja, kjer so upravičeni
do sredstev vsi upravičenci, ki izpolnjujejo določene predpisane pogoje. Tako rešuje vprašanje financiranja in sofinanciranja kulturnih programov iz državnega proračuna že Zakon o
uresničevanju državnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS 75/94) in na njegovi osnovi ustrezni podzakonski predpisi.

(3) Naročnik upošteva učinkovitost predloga glede na prej
postavljene zahteve neodvisno od cene. Ceno upošteva pri
ocenjevanju predloga šele potem, ko oceni vsebinsko ustreznost predloga.
(4) Naročnik izbere tiste predloge, ki najbolj ustrezajo zahtevam iz objavljenega javnega razpisa. Izid razpisa naročnik
objavi v svojem predlogu programa, v Uradnem listu pa objavi
podatke o sklenjenih pogodbah s ponudniki.«
Obrazložitev:
Sprememba 56. člena in dodani novi 56. a člen sta v povezavi
s spemembo 55. člena. Vsi trije novi predlagani členi predstavljajo sklop na novo določenega postopka, ki določa zbiranje ponudb za financiranje, sofinanciranje ali subvencioniranje projektov in programov. Ker gre za specifično porabo
proračunskih sredstev, ki po svoji vsebini ni povsem predmet
javnega naročanja, mora pa biti poraba le - teh sredstev
transparentna, je v predlaganih členih ves postopek zbiranja
predlogov za financiranje, sofinanciranje in subvencioniranje
urejen povsem ločeno od ostalih postopkov javnega naročanja. V tem postopku se pojavi več prejemnikov sredstev, to je
vsi tisti, ki izpolnjujejo postavljena merila naročnika.

20. Amandma k 56. členu
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
*(1) Naročnik določi merila za ocenjevanje predlogov, njihov
Pomen v posameznem postopku ocenjevanja ter način uporabe merila. Pri tem naročnik upošteva zlasti naslednja me1. usposobljenost ponudnika,
2. učinkovitost oziroma ustreznost ponujenega predloga
glede na razpisarfe cilje naročnika,
3. vrednost izvedbe predloga, upoštevajoč vse spremljajoče
stroške.

Naročnik v postopku zbiranja ponudb tudi ne objavlja v Uradnem listu programa, ampak objavi ime ponudnikov šele po
sklenitvi pogodbe. Zaradi varstva ponudnikov pa mora objaviti njihova imena v programu, ki ga oblikuje na podlagi
sprejetih predlogov.

(2) V primeru, da gre za objavo razpisa za oddajo predlogov,
ki traja daljše časovno obdobje, mora v razpisu navesti tudi
roke, v katerih bo sprejemal in odpiral prispele ponudbe ter
sprejel odločitve.

21. Amandma k 57. členu
V 57. členu se številka »30« nadomesti s številko »15«.

(3) Objava razpisa za oddajo predlogov mora vsebovati zlasti
naslednje podatke:
1. ime in naslov naročnika,
2. opis razpisanih projektov ali programov, vključno z vsemi
Posebnimi zahtevami, k*i jih mora izpolnjevati predlog,
3. skupno višino sredstev in predvideno posamično vrednost
predloga, namenjenih za financiranje, sofinanciranje ali subvencioniranje, razen če iz utemeljenega razloga višine sredstev ni možno določiti,
4. predvideni čas izvedbe projekta ali programa,
5. morebitne druge pogoje financiranja ali sofinanciranja, ki
jih mora izpolnjevati predlog,
6. lokacijo izvedbe, kadar je le-ta pomembna,
7. merila za ocenjevanje predloga in način uporabe meril pri
ocenjevanju predlogov, pri čemer se lahko sklicuje na že
veljavne predpise, objavljene v Uradnem listu,
8. obliko predloga, vključno z določitvijo zahtevanih rokov, ki
jih mora predlog upoštevati)

Obrazložitev:
V primerih financiranja, sofinanciranja ali subvencioniranja je
določen minimalni 15-dnevni rok, ker je pri financiranju, sofinanciranju enostavnejša priprava ponudbene dokumentacije
oziroma zahteve za dodelitev subvencije.
22. Amandma k 58. členu
Drugi stavek tretjega odstavka se črta.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določilo 62. člena sme naročnik skleniti z
izbranim ponudnikom pogodbo, če bi odlog povzročil nesorazmerno škodo naročniku zaradi kasnejše sklenitve pogodbe.«
Obrazložitev:
Popravek je-redakcijske narave. Določilo, da revizija zadrži
izvršitev sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in s tem
vseh nadaljnjih aktivnosti, je vsebovano v 62. členu, kamor
smiselno tudi sodi.

(4) Spremembe ali dodatna pojasnila razpisa za oddajo predlogov, vključno s spremembami meril ali načina njihove uporabe pri ocenjevanju predlogov, morajo biti objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novi četrti odstavek odpravlja možnost, da bi zaradi vloženega revizijskega zahtevka naročnik v posebnih primerih utrpel zaradi odložitve podpisa pogobe z izbranim ponudnikom
škodo. Odločitev o odložitvi sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika oziroma nadaljevanje postopka mora biti stvar
izbire naročnika, tako da je preprečena večja škoda. Naročnik
mora pri tem, da sklene pogodbo s ponudnikom kljub vloženemu zahtevku za revizijo, skrbno pretehtati, ali je večja
škoda, če sklene pogodbo ne glede na vložen revizijski zahtevek ali počaka s sklenitvijo pogodbe do dokončne odločitve o
revizijskem zahtevku.

(5) Naročnik ne sme razkriti vsebine predlogov drugim ponudnikom.«
Doda se novi 56. a člen, ki se glasi:
»56. a člen
(1) Naročnik se lahko pogaja s ponudniki o njihovih predlogih
in lahko zahteva spremembe predlogov, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. da so pogajanja med naročnikom in ponudniki zaupna,
2. da nobena stranka v pogajanjih ne sporoči nobeni drugi
osebi kakršnih koli podatkov o tehničnih, cenovnih ali tržnih
Pogojih, v pogajanjih brez pristanka druge strani,
3. da je možnost pogajanja dana vsem ponudnikom, ki so
Predložili predloge in katerih predlogi niso bili zavrnjeni.

23. Amandma k 60. členu
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Revizijo postopka javnega naročila sme zahtevati ponudnik, ki je imel škodo ali bi jo lahko imel, ker postopek ni bil
izveden skladno z določili tega zakona.«

(2) Po končanih pogajanjih naročnik zahteva od ponudnikov
Končno ponudbo oziroma njihovo soglasje, oddano do določenega roka. Pri ocenjevanju dokončnih predlogov mora
naročnik uporabljati merila iz razpisa.

V drugem odstavku se pred piko doda besedilo: »oziroma od
takrat, ko ponudnik opazi napako«
15
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Predlog novega člena je skladen s smernicami EU, ki za
revizijski postopek predvidevajo instančno komisijo, ki rešuje
vse revizijske zahtevke. Člane imenuje Vlada skupaj z lokalnimi skupnostmi. Za vsak posamezni revizijski postopek se
imenuje skupina z liste članov - senatni sistem, ki odloča o
revizijskem zahtevku. Vlada prav tako določi tudi poslovnik o
delu komisije. Po smernicah EU in po nekaterih veljavnih tujih
predpisih s področja javnih naročil (Avstrija, Poljska) sta
možni dve obliki instančnega odločanja o revizijskih zahtev' kih. Instančna komisija lahko odloča po načinu arbitraže(poljski primer) ali kot kvazi sodna institucija (avstrijski primer), pri
čemer se lahko odločitev arbitraže, če ni dosežena poravnava
med naročnikom in ponudnikom, izpodbija še po sodni poti.

»(3) Ponudnik mora takoj, ko opazi napako, obvestiti naročnika in zahtevati odpravo napake. Če ne pride do odprave
napake oziroma do sprejemljivega pojasnila, ponudnik lahko
zahteva revizjo postopka naročila. V zahtevi za revizijo mora
biti naveden razlog, zaradi katerega se očita naročniku
napaka v postopku naročanja, sklep, ki se izpodbija in naziv
naročnika, ki je sklep izdal. Zahteva mora biti obrazložena.«
Obrazložitev:
Dopolnitev prvega odstavka daje možnost vlaganja zahtevka
ponudnikom, ki bi lahko bili oškodovani v postopku naročanja. Možnost zahtevka za revizijo se razširja na vsa ravnanja,
ki so v nasprotju s tem zakonom in ne le na sklep o izbiri. Ta
način je skladen s smernicami Evropske zveze in z vzorčnim
zakonom UNCITRAL-a ter zmanjšuje možnost napak v
postopkih naročanja, ne da bi se s tem zmanjšala pravna
varnost udeležencev.

26. Amandma k 71. členu
Na koncu prvega odstavka se črta pika in doda naslednje
besedilo: », razen določb 11. in 12. člena glede vsebine
razpisne oziroma ponudbene dokumetnacije, ki se uporabljajo do uveljavitve predpisa ministra, pristojnega za finance iz
22. in 26. člena tega zakona.«

24. Amandma k 61. členu
Pred besedo »kot« se doda besedilo: »in postavljena merila
za ocenjevanje ponudb,«.

Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda naslednje
besedilo: »ali po drugih predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.«

Obrazložitev:
Po UNCITRAL-ovem vzorčnem zakonu o javnih naročilih in
smernicah Evropske zveze ponudnik ne more vlagati revizije
zaradi postavljenih meril, po katerih naročnik ocenjuje prispele ponudbe. Navedeni razlog je pomotoma izpadel iž
prvotnega besedila tega člena.

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zakon se začne uporabljati za proračunske uporabnike in
lokalne skupnosti s 1. 1. 1997, za ostale naročnike pa s 1. 7.
1997. Ne glede na navedeno pa se začne zakon uporabljati s
01.01.1997 še za naslednje naročnike: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d. d., Celje, Družba za državne ceste, d. o.
o., Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, javna
podjetja, ustanovljena po zakonu o gospodarskih javnih službah, javni zdravstveni in javni raziskovalni zavodi, katerih
ustanovitelj je država.«

25. Amandma k 63. členu
V drugem odstavku se besedilo: »ki je sodeloval v postopku
javnega razpisa« nadomesti z besedilom: »ki je upravičen
zahtevati revizijo skladno s prvim odstavkom 60. člena«.

V sedanjem četrtem odstavku se črta besedilo: »oziroma
pristojni organ lokane skupnosti«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »postopka«
doda besedilo: »oddaje javnega naročila«, drugi stavek pa se
črta.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada najkasneje v enem mesecu od uveljavitve zakona
izda predpis, s katerim natančneje opredeli odstotek zaščite
in izdela merila, kdaj šteje blago ali storitev za domači oziroma tuji proizvod. Do uveljavitev predpisa velja najvišji možni
odstotek zaščite po tem zakonu. Ne glede na določila prvega
odstavka 11. člena, lahko v pogodbah, sklenjenih do 31. 12.
1997, domači ponudnik doseže do 15% višjo ceno. Določila o
zaščiti domačih ponudnikov se uporabljajo z dnem uveljavitve
zakona.«

V tretjem odstavku se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»- odpravi napako v postopku, na katero je opozoril ponudnik oziroma katera je bila utemeljitev zahtevka za revizijo,«.
V tretjem odstavku se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
» - pojasni, zakaj zahtevka ponudnika ni upošteval.«
V četrtem odstavku se za besedo »člena« doda besedilo: »ali
če zavrže zahtevek za revizijo,«. Črta se besedilo: »vlade ali
komisiji lokalne skupnosti«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7)Minister, pristojen za finance, v roku enega meseca po
uveljavitvi tega zakona predpiše razpisno dokumentacijo iz
22. člena in ponudbeno dokumentacijo iz 26. člena tega
zakona.«

Doda se novi 63. a člen, ki se glasi:

Obrazložitev:
Nekatere pravne osebe, npr. Družba za avtoceste Republike
Slovenije, zavodi in druge inštitucije, ki niso nosilci proračunskih postavk po zakonu o izvrševanju proračuna, niso bili
dolžni ravnati se po odredbi o postopku za izvajnje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ampak so opravljali javne
razpise po svojih internih pravilnikih ali pa so odredbo le
smiselno uporabljali v postopku razpisa. Predlagana dopolnitev drugega odstavka v tem primeru zapolnjuje pravno praznino, ki bi nastala z opustitvijo te dopolnitve.

»63. • člen
(1) Komisija odloča na drugi stopnji o vseh revizijskih zahtevkih.
(2) Vlada določi listo članov komisije in njen poslovnik. Člane
komisije imenuje za pet let in se lahko njihov mandat podaljša
še za eno obdobje. Vlada imenuje člane komisije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Pri imenovanju upošteva strokovno usposobljenost predlaganih članov, pri čemer mora
biti vsaj polovica predlaganih članov diplomiranih pravnikov.«

Zakon vnaša v postopke javnega naročanja radikalne spremembe, poleg tega pa je postopanje v nasprotju z zakonskimi
določili izredno ostro sankcionirano. Naročniki, katerih krog
je v primeru s sedaj veljavno odredbo izredno razširjen, v
večini primerov nimajo ustreznih delavcev s potrebnimi znanji, ki bi lahko pravilno izvajali predpisane postopke. Zaradi
tega je predlagana postopnost uveljavitve zakona, pri čemer
pa je še posebej podaljšan čas uporabe zakona za tiste

Obrazložitev:
Del amandmaja k sedanjemu 63. členu je redakcijske narave,
dodane alinee pa so potrebne zaradi razširitve pravnega varstva na vse faze naročanja do podpisa pogodbe in omogočajo
sprotno odpravo napak v postopku ob najmanjših obremenitvah udeležencev.
poročevalec, št. 15
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smotrno nemudoma urediti zaščito domačih ponudnikov v
postopkih javnega naročanja, kadar le - ta ni v nasprotju s
sklenjenimi mednarodnimi sporazumi.

naročnike, ki v odredbi niso bili zajeti. Izjema so tisti naročniki, ki so že sedaj uporabljali preko svojih internih pravilnikov tudi določila odredbe o javnem naročanju in so taksativno
našteti. Ne glede na to, da se začne zakon uporabljati s 1. 1.
1997 oziroma za nekatere naročnike šele s 1. 7. 1997, pa je

• V prehodnem obdobju, do konca leta 1997, je tudi povečana
možnost zaščite domačih ponudnikov na 15%.
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Predlog zakona o

ZAČASNEM

ZATOČIŠČU

(ZZZat)

(EPA 805) - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNEM ZATOČIŠČU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepov 36. sejb Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 20/12-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- Miloš ŠUŠTAR, direktor Urada za priseljevanje in begunce,
- Dominika MAROLT, pomočnica direktorja Urada za
priseljevanje in begunce.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o začasnem zatočišču - tretja obravnava.

SPLOŠNE DOLOČBE

Začasno zatočišče lahko pridobijo tudi osebe, ki so imele ob
nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v tej
državi stalno ali začasno prebivališče:

1. člen
Republika Slovenija daje začasno zatočišče pod pogoji in na
način, določen s tem zakonom.

- in so ožji družinski člani oseb iz prve alinee prejšnjega
odstavka ter so skupaj z njimi neposredno prišle v Republiko
Slovenijo
- ali so ožji družinski člani oseb iz druge alinee prvega
odstavka tega člena ter so neposredno prišle v Republiko
Slovenijo.

2. člen
če Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so nastale v sosednji državi takšne razmere, kot naprimer vojna ali njej podobne
razmere, okupacija, množične kršitve človekovih pravic in
podobno, bo osebam, ki prihajajo iz te države, nudila začasno
zatočišče.

Za ožjega družinskega člana po tem zakonu se štejejo zakonec in mladoletni otroci in starši mladoletnih otrok. Pri mladoletnih otrocih brez staršev, se za ožjega družinskega člana
šteje oseba, ki je pooblaščena da skrbi za otroka.
i

Upoštevaje ekonomske in druge zmožnosti Republike Slovenije, razloge nacionalne varnosti, javnega reda In miru in
podobno Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade
Republike Slovenije določi število oseb, ki jim bo Republika
Slovenija nudila začasno zatočišče, ter pogoje, zaradi katerih
je lahko določeno število preseženo.

4. člen
Začasnega zatočišča ne more pridobiti oseba, ki:

3. člen
Začasno zatočišče lahko pridobijo osebe, ki so državljani
države iz prejšnjega člena tega zakona, in osebe brez državljanstva:

- je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
človečnost in mednarodno pravo,
- je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, za katero
je v Republiki Sloveniji predpisana zaporna kazen najmanj tri
leta, ki še ni bila izbrisana,
- ima status begunca ali dovoljenje za bivanje v Republiki
Sloveniji,
- ima status begunca, začasno zatočišče ali dovoljenje za
bivanje v tretji državi,
- je začasno zatočišče v Republiki Sloveniji po tem zakonu že
pridobila, pa ji je le-to po njeni volji prenehalo.

- in so imele ob nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v taki državi stalno ali začasno prebivališče ter so
zaradi njih neposredno prišle v Republiko Slovenijo,
- ali pa so bile ob nastanku teh razmer zakonito v Republiki
Sloveniji, po preteku zakonitega bivanja pa jim je vrnitev v
matično državo začasno onemogočena.
19
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5. člen

POSTOPEK

Začasno zatočišče preneha:

9. člen

- kadar prenehajo razmere, zaradi katerih ga je oseba pridobila;
- če oseba pridobi državljanstvo tretje države;
- če oseba pridobi status begunca, začasno zatočišče ali
dovoljenje za bivanje v tretji državi;
- če se oseba prostovoljno vrne v matično državo;
- če oseba pridobi drugačen status v Republiki Sloveniji v
skladu z zakonom;
- z odvzemom.

Postopki po tem zakonu se vodijo po določbah zakona o
splošnem upravnem postopku.

6. člen

Prosilec mora pri pristojnem organu iz prejšnjega odstavka
izpolniti vlogo. Če prosilec ne razume slovensko, se vloga
prevede v njemu razumljiv jezik. Obrazec in vsebino vloge
predpiše minister pristojen za notranje zadeve.
t
Pooblaščena uradna oseba organa iz prvega odstavka tega
člena opravi osebno preiskavo in preiskavo prtljage prosilca.
Kako se lahko opravijo ta dejanja, podrobneje predpiše minister pristojen za notranje zadeve.

10. člen
Osebe iz prve alinee prvega odstavka ter drugega odstavka 3.
člena tega zakona, ki želijo začasno zatočišče, morajo zaprositi zanj ob prihodu v Republiko Slovenijo pri organu, pristojnem za nadzor prehajanja čez državno mejo.

Če se ugotovi eno izmed dejstev, navedenih v 4. členu tega
zakona, ko je oseba že pridobila začasno zatočišče, se ji le-to
odvzame.
Začasno zatočišče se lahko odvzame tudi:
- če oseba trikrat ne prijavi bivališča v skladu s 15. členom
tega zakona;
' - če opravlja delo v nasprotju s 24. členom tega zakona;
- če to terjajo razlogi javnega reda ali če oseba zavrača
izpolnjevanje odločitev državnih organov.

Uradna oseba na podlagi tako zbranih podatkov organizira
prevoz prosilca s spremstvom v najbližji sprejemni center,
kjer se nadaljujejo postopki ugotavljanja identitete in nadalje
zbirajo podatki, potrebni za priznanje začasnega zatočišča.

7. člen
Osebe,
- ki niso zaprosile za začasno zatočišče,
- katerih vloga za začasno zatočišče je bila zavržena ali
zavrnjena,
- ki so prišle v Republiko Slovenijo, ko je bilo število določeno v drugem odstavku 2. člena tega zakona, že doseženo,
- ki so izgubile začasno zatočišče z odvzemom,

Organ, ki sprejme vlogo, prosilcu o tem izda potrdilo in vlogo
odstopi pristojnemu organu iz 12. člena tega zakona.
Osebe iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona
morajo zaprositi za začasno zatočišče pred potekom dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu iz 12. člena tega zakona.

in katerih takojšnja vrnitev v matično državo ni možna, se
namestijo v Prehodni dom Republike Slovenije za tujce.

V primerih iz drugega odstavka 2. člena tega zakona lahko
prosilci vloge za pridobitev začasnega zatočišča vložijo tudi
na predstavništvih (misijah in konzulatih) Republike Slovenije
v tujini.

V Prehodnem domu Republike Slovenije za tujce sta tem
osebam zagotovljeni prehrana in nastanitev, gibanje pa jim je
lahko omejeno v naslednjih primerih:

11. člen

- zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni,
- če se skušajo izogniti ukrepu prisilne odstranitve iz države,
- če ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih ali povzročajo
premoženjsko škodo.

Osebe, ki zaprosijo za začasno zatočišče, se do odločitve o
njihovi vlogi namestijo v sprejemne centre.
Centre iz prejšnjega odstavka kot svoje notranje organizacijske enote ustanovi in za njih skrbi Urad za priseljevanje in
begunce Vlade Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu:
urad).

Gibanje se lahko omeji:
- s prepovedjo gibanja izven prostorov Prehodnega doma
Republike Slovenije za tujce ali,
- s prepovedjo gibanja izven določenega območja.

V sprejemnih centrih so te osebe zdravstveno pregledane. Po
potrebi se za njih odredijo ukrepi, ki zagotavljajo zaščito
javnega zdravja.

V odločbi o omejitvi gibanja se lahko odredi tudi kontrola
prisotnosti osebe, ki ji je gibanje omejeno, vendar ne več kot
dvakrat dnevno.

12. člen

O omejitvi gibanja odloča Prehodni dom Republike Slovenije
za tujce po uradni dolžnosti in po določbah predpisov o
upravnem postopku. Odfbčba se izda za čas trajanja razlogov.
O pritožbah zoper odločbo o omejitvi gibanja odloča minister
pristojen za notranje zadeve. Pritožba ne zadrži izvršitve.

O priznanju začasnega zatočišča odloča za področje notranjih zadev pristojna notranja organizacijska enota v upravni
enoti z območja sedeža sprejemnega centra.
O odvzemu začasnega zatočišča odloča za področje notranjih
zadev pristojna notranja organizacijska enota upravne enote
z območja kraja prebivališča osebe z začasnim zatočiščem.

Odločba Prehodnega doma Republike Slovenije za tujce, s
katero je izrečen ukrep iz prve alinee tretjega odstavka tega
člena za več kot šest mesecev je dokončna.
8. člen

Osebi, ki ji je priznano začasno zatočišče, se izda posebna
izkaznica. Obrazec in vsebino izkaznice predpiše minister
pristojen za notranje zadeve.

Osebe z začasnim zatočiščem lahko zaprosijo za dovoljenje
za začasno prebivanje.

13. člen

Čas, v katerem se v Republiki Sloveniji osebam daje začasno
zatočišče, se ne šteje za bivanje, ki je potrebno za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje tujca po zakonu o tujcih in
tudi ne za prebivanje, predpisano za pridobitev državljanstva
Republike Slovenije.

Zoper sklep, s katerim je bila vloga za pridobitev začasnega
zatočišča zavržena, zoper odločbo, s katero je bila vloga za
pridobitev začasnega zatočišča zavrnjena, oziroma zoper
odločbo, s katero je bilo začasno zatočišče odvzeto, je
dopustna pritožba v petnajstih dneh od vročitve.
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O pritožbi odloča ministrstvo pristojno za notranje zadeve.

Podatke iz prvega odstavka 17. člena tega zakona ter podatke
o izgubi oziroma prenehanju začasnega zatočišča urad pridobiva ob njihovem nastanku iz evidence organov za notranje
zadeve in od posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
Podatke o zdravstvenem varstvu in izobraževanju urad lahko
pridobiva iz evidenc pristojnih organov in služb.

14. člen
v

odločbi, s katero je bilo začasno zatočišče osebi zavrnjeno
ali odvzeto, in v sklepu, s katerim je bila vloga za pridobitev
Začasnega zatočišča zavržena, mora biti določen rok, v katerem mora oseba državo zapustiti.

19. člen

te oseba v določenem roku države ne zapusti, se odstrani po
določbah zakona o tujcih, razen v primerih iz 7. člena tega
zakona.

Posameznika, na katerega se nanašajo podatki iz 17. in 18.
člena tega zakona ni treba obveščati o pridobivanju podatkov
o njem.

15. člen

Urad in ministrstvo pristojno za notranje zadeve morata arhivirati podatke o posamezniku v roku treh mesecev po njegovem odhodu iz Republike Slovenije. Dostop do arhiviranih
podatkov, ki se zbrišejo iz zbirke podatkov po 10 letih, je
dopusten za potrebe dela Urada, ministrstva pristojnega za
notranje zadeve in organa iz 12. člena tega zakona, mednarodno priznanih človekoljubnih organizacij in za potrebe
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

.

Osebe z začasnim zatočiščem morajo notranji organizacijski
®noti za področje notranjih zadev v upravni enoti po kraju
Prebivališča, v treh dneh prijaviti vsako spremembo bivališča.
16. člen
Osebe, ki prosijo za začasno zatočišče:

Organ iz 12. člena tega zakona zbriše podatke o posamezniku
po treh mesecih od odhoda iz Republike Slovenije.

~ morajo biti seznanjene s svojimi pravicami in obveznostmi;
~ imajo pri komunikaciji z državnimi organi pravico do prevajalca, če to zahtevajo;
~ morajo biti seznanjene z naslovi humanitarnih in drugih
nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI
20. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebe z začasnim zatočiščem imajo naslednje pravice:

17. člen

- bivanje in oskrba v Republiki Sloveniji za čas začasnega
zatočišča v skladu z možnostmi,
- zdravstvenega varstva,
- izobraževanja,
- dela pod pogoji iz tega zakona,
- prejema človekoljubne pomoči v skladu z možnostmi,
- osebne pomoči in pomcrči pri uveljavljanju pravic po tem
zakonu.

Organ iz 12. člena tega zakona zbira in obdeluje tele podatke
o osebah, ki zaprosijo za začasno zatočišče:
- ime in priimek,
- dekliški priimek,
- spol,
- stan,
- rojstni datum in kraj,
- državljanstvo,
- izobrazba in poklic,
- zadnje prebivališče zunaj Republike Slovenije,
- datum prihoda v Republiko Slovenijo,
- podatke o dokumentu, ki je bil podlaga za pridobitev
začasnega zatočišča,
- številka in datum izdaje odločbe o začasnem zatočišču,
- prebivališče v Republiki Sloveniji.

*

21. člen
Osebe z začasnim zatočičem se lahko nastanijo v nastanitvenih centrih ali zunaj njih.
Za oskrbo in nastanitev oseb z začasnim zatočiščem se lahko
ustanovijo nastanitveni centri. Nastanitvene centre ustanavljajo urad kot svoje notranje organizacijske enote ali v
soglasju z njim človekoljubne in druge organizacije. Pravila
bivanja v nastanitvenih centrih določa hišni red. O nastanitvi
(vselitvi in izselitvi, obsegu oskrbe in drugih pogojih nastanitve) v nastanitvenem centru odloča urad z dokončno odločbo.

Organ iz prejšnjega odstavka mora podatke sporočiti ministrstvu pristojnemu za notranje zadeve.
18. člen

Osebe z začasnim zatočiščem morajo v skladu z možnostmi
prispevati sredstva za oskrbo in nastanitev sebe in svoje
družine v nastanitvenem centru.

Urad za opravljanje nalog določenih s tem zakonom zbira in
obdeluje naslednje zbirke osebnih podatkov:
1. o oskrbi in nastanitvi, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 17. člena,
- podatke o dohodkih,
2. o zdravstvenem varstvu, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 17. člena,
~ podatke o zdravstvenih storitvah,
3. o izobraževanju, ki vsebujejo:
~ podatke iz prvega odstavka 17. člena,
- podatke o izobrazbi pridobljeni v Republiki Sloveniji,
4. o začasnem in občasnem delu, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odst. 17. člena,
- podatke o zaposlitvi,
~ podatke o zaslužku,
5. o izgubi oziroma prenehanju začasnega zatočišča, ki vsebujejo:
~ podatke iz prvega odstavka 17. člena,
~ podatke o razlogih izgube oziroma prenehanja,
6. o vračanju v domovino, ki vsebujejo:
~ podatke iz prvega odstavka 17. člena,
- podatke o načinu in kraju vračanja.

Osebe z začasnim zatočiščem, ki ne bivajo v nastanitvenih
centrih prejemajo človekoljubno pomoč v skladu z možnostmi.
Prispevek oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v
nastanitvenih centrih in višino prejete človekoljubne pomoči
določi Vlada Republike Slovenije.
22. člen
Osebam z začasnim zatočiščem je zagotovljeno zdravstveno
varstvo. Obseg, oblike in načine zdravstvenega varstva, v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona predpiše minister pristojen za
zdravstvo.
23. člen
Ministrstvo pristojno za šolstvo organizira osnovnošolsko izobraževanje za šoloobvezne osebe z začasnim zatočiščem.
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Ministrstvo pristojno za šolstvo organizira izobraževanje oseb
z začasnim zatočiščem na sekundarni in post sekundarni
stopnji v skladu s finančnimi, prostorskimi in drugimi možnostmi Republike Slovenije.

pogodbo o delu z osebo z začashim zatočiščem brez napotnice (tretji odstavek 24. člena).

24. člen

Z denarao kaznijo najmanj 16.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Osebe, ki uživajo začasno zatočišče lahko pod pogoji, določenimi v zakonu, opravljajo začasna in občasna dela.

Delodajalec posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT.

Naloge posredovanja dela za osebe z začasnim zatočiščem
opravlja urad v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 6.000 SIT, se kaznuje za prekršek
oseba z začasnim zatočiščem, ki ne prijavi vsake spremembe
bivališča v skladu s 15. členom tega zakona.

Urad izda osebi z začasnim zatočiščem napotnico. Na podlagi
napotnice sklenejo osebe z začasnim zatočiščem in delodajalec pogodbo o delu.

29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ne upošteva omejitve gibanja v skladu s četrtim
odstavkom 7. člena tega zakona.

Delodajalec je dolžan en izvod pogodbe o delu poslati uradu.
Za opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena oseba z
začasnim zatočiščem ne potrebuje delovnega dovoljenja.
25. član

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Osebno pomoč in pomoč pri uveljavljanju pravic po tem
zakonu organizira Urad v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za socialne zadeve.

30. člen
Ne glede na določbo 2. člena tega zakona, lahko pridobijo
začasno zatočišče po tem zakonu državljani Republike Bosne
in Hercegovine in osebe iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona, ki so zaradi razmer v Republiki Bosni in Hercegovini
prišli v Republiko Slovenijo in bili pred uveljavitvijo tega
zakona evidentirani pri Rdečem križu Slovenije, če v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona za področje notranjih zadev pristojni notranji organizacijski enoti upravne enote z območja
kraja prebivališča predložijo veljavni evidenčni karton.

VRAČANJE V DOMOVINO
26. člen
Ko prenehajo razmere iz 2. člena tega zakona, Vlada Republike Slovenije določi rok šestih mesecev za zapustitev države.
Vrnitev oseb z začasnim zatočiščem organizira Urad.

31. člen

KAZENSKE DOLOČBE

Obstoječe evidence evidentiranih oseb se posredujejo ministrstvu pristojnemu za notranje zadeve in Uradu.

27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 160.000 SIT se kaznuje za prekršek
delodajalec pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če sklene

32. člen

S

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
- Z amandmajem je določeno, da se začasno zatočišče lahko
odvzame, če imetnik opravlja delo v nasprotju z določili 24.
člena tega zakona.
- 7. člen:
- Z amandmajem je v celoti redefiniran odnos do tujcev, ki so
v državo prišli v zvezi z razmerami v sosednji državi, a niso
pridobili začasnega zatočišča oziroma so ga izgubili.
- 9. člen:
- Z amandmajem je bila določena uporaba zakona o splošnem upravnem postopku za vse postopke, ki se izvajajo v
skladu s tem zakonom.
- 10. člen:
- Z amandmajem so bila jasneje določena nekatera dejanja v
predhodnem postopku pridobitve začasnega zatočišča in
ustanovljena možnost, da se v omejenih primerih prošnja za
začasno zatočišče vloži tudi na predstavništva Republike Slovenije v tujini.
- 12., 15. in 30. člen:
- Z amandmajem je upoštevana organizacija državne uprave,
uveljavljena s 1. januarjem 1995.
- 13. člen:
- Z amandmajem je bil pritožbeni rok podaljšan na 15. dni od
vročitve odločbe.
- 16. člen:
- Amandma ureja vprašanje pravne in druge pomoči v
postopku za pridobitev začasnega zatočišča.

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 20.12.
1995 obravnaval predlog zakona o začasnem zatočiščudruga obravnava in predlagatelju naložil, da pripravi predlog
zakona za tretjo obravnavo.
Besedilo predloga zakona je v drugi obravnavi obsegalo 31.
členov. Z amandmaji sta bila dodana dva člena, en člen pa je
bil črtan. Tako besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo
obsega 32. členov.
Besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo se razlikuje od
besedila za drugo obravnavo v členih, h katerim so bili sprejeti amandmaji in sicer:
- 2. člen:
- Z amandmajem je možnost uporabe začasnega zatočišča
omejena na razmere v sosednji državi, število oseb, ki ga bo
deležno, pa bo določil Državni zbor na predlog Vlade.
- 3. člen:
- Z amandmajem je določeno, koga je šteti za ožjega družinskega člana v primeru otrok brez spremstva.
- 4. člen:
- Z amandmajem je pridobitev začasnega zatočišča za osebe,
storilce kaznivih dejanj omejena le za primer, da izrečena
kazen še ni bila izbrisana.
- 6. člen:
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- Z amandmajem je bil določen šest mesečni rok za vrnitev v
domovino.

- 20. člen in 25. člen:
- Z amandmajem je bila uvedena pravica do osebne pomoči
osebam z začasnim zatočiščem pri uveljavljanju pravic in
določeni organi za njeno izvajanje.
- 21. člen:
- Z amandmajem je bil določen način bivanja oseb z začasnim zatočiščem in ustanavljanje nastanitvenih centrov.
- 26. člen :

- 28. člen:
- Z amandmajem je bila kazenska sankcija usklajena s kazensko sankcijo, ki je za enak prekršek predpisana za slovenske
državljane, mandatni postopek pa spremenjen v rednega.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave. V skladu s tehniko, ki jo
zakon uveljavlja (v 20. členu so pravice naštete, njihova opredelitev pa je v členih, ki sledijo) je potrebno opredeliti, kdo
organizira pomoč pri uveljavljanju pravic po tem zakonu. To
je naloga urada in ministrstev- za področje, za katero je
pristojno.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
K prvemu odstavku 2. člena:
V prvem odstavku 2. člena se beseda »sosednji« nadomesti
z besedo »tuji«.

K prvemu odstavku 26. člena:
Obrazložitev:
Omejevanje začasnega zatočišča na državljane sosednjih
držav bi pomenilo izigravanje mednarodnih konvencij, katerih
podpisnica je naša država, zlasti Konvencije o varstvu beguncev in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. V zakonu je po mnenju predlagatelja vgrajenih
nekaj varovalk, ki zagotavljajo »varstvo interesov« Republike
Slovenije (drugi odstavek 2. člena: število oseb, ki jim bo
nudeno začasno zatočišče določa Državni zbor; 3. člen:
določa neposredni prihod v Republiko Slovenijo, s čimer je
prihod dejansko omejen na državljane sosednjih držav, državljani drugih tujih držav, pa morajo priti ali z ladjo ali z letalom,
drugače pa le,, če se v državah tranzita ne zadržujejo več, kot
je potrebno za tranzit).

V prvem odstavku 26. člena se črtata besedi »šest mesecev«.
Obrazložitev:
Begunski problem in problem oseb z začasnim zatočiščem
sta po definiciji problema mednarodnih razsežnosti. Zato ju ni
moč reševati z nekoordiniranimi ukrepi ene same države, v
primeru vračanja v domovino, z ukrepi države zatočišča. Vse
ukrepe je potrebno usklajevati z ukrepi mednarodne skupnosti, nenazadnje z uspostavljanjem razmer v matični državi, ki
omogočijo sprejem njihov pregnanih državljanov. Vsakršno
natančno določanje rokov za vrnitev, ki navedenega ne bi
upoštevalo, ne bo imelo željenih učinkov. Rok zavrnitev mora
biti primeren. Lahko, da je šest mesecev preveč; v primeru
tistega dela bosansko- hercegovskih pregnancev, muslimanske in hrvaške narodnosti, ki so bili pregnani iz ozemelj
Republike Srbske, je šfest mesecev (verjetno) premalo.

K 7. členu:
Črta se 7. člen.

,

K 29. členu:

Obrazložitev:
Tematika, ki jo obravnava 7. člen po vsebini sodi v zakon o
policiji in zakon o tujcih.

Črta se 29. člen.
Obrazložitev:
Če se sprejme amandma k 7. členu, je potrebno 29. člen črtati,
ker je brezpredmeten.

K drugemu odstavku 14. člena:

K 30. členu:
Za besedami »po določbah zakona o tujcih« se postavi pika,
besedilo v nadaljevanju pa črta.

30. člen se spremeni tako, da glasi:
Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, kateri državljani
Republike Bosne in Hercegovine, ki so bili zaradi razmer v
Republiki Bosni in Hercegovini pred uveljavitvijo tega
zakona evidentirani pri Rdečem križu Slovenije, lahko pridobijo začasno zatočišče po tem zakonu, po kakšnem
postopku in za koliko časa.

Obrazložitev:
Če se sprejme amandma k 7. členu, je potrebno besedilo, ki se
nanj nanaša črtati.
K 20. členu:
V šesti alinei se črtajo besede »osebne pomoči in«.

Obrazložitev:
Razmere v Republiki Bosni in Hercegovini so se v času od
prve obravnave zakona temeljito spremenile. Podpisan je
mirovni sporazum, razglašena je amnestija, človekove pravice
in temeljne svoboščine pridobivajo na veljavi, pričela se je
obnova in s tem ustvarjanje pogojev za vračanje pregnancev v
domovino. Nesmjselno bi bilo izvesti prvotno predvidene
upravne postopke in pri Rdečem križu Slovenije evidentiranim bosansko- hercegovskim pregnancem podeljevati status
oseb z začasnim zatočiščem. Učinkoviteje je, da Vlada Republike Slovenije določi, kateri državljani Republike Bosne in
Hercegovine, kako in za koliko časa, lahko pridobijo začasno
zatočišče v skladu s tem zakonom.

Obrazložitev:
Osebna pomoč je ena od socialno varstvenih storitev po
zakonu o socialnem varstvu. Do njih so upravičeni slovenski
državljani in tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
K 25. členu:
Spremeni se 25. člen tako, da glasi:
Pomoč pri uveljavljanju pravic po tem zakonu organizira
Urad v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi.
t
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Predlog zakona o

VARNOSTI

V ŽELEZNIŠKEM

PROMETU

(ZVZP)
- EPA 683 - draga obravnava
3 Katerima nadomešča besedilo predloga zakona o v'arnosti v železniškem prometu — druga obravnava in arnandmaje k navedenemu predlogu zakona, ki ju je pos lala v
obravnavo z dopisom št. 340-03/94-7/2-8 dne 16/10- 1995.

Z dopisom št. 340-02/94-7/2-8 dne 30/4-1996 je Vlada
Republike Slovenije poslala v drugo obravnavo:
- PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM
PROMETU - DRUGA OBRAVNAVA IN AMANDMAJE K
NAVEDENEMU PREDLOGU ZAKONA,

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila
1996 določila besedilo:

Republike Slovenije k predlogu zakona o varnosti v železniškem prometu - druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM
PROMETU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovence in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 26/4-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
SPLOŠNE DOLOČBE

6. strokovno izobraževanje in usposabljanje železniških
delavcev za opravljanje varnega železniškega prometa;

1. člen

7. pogoji za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in urejati
železniški promet;

Ta zakon ureja pogoje za varen, urejen in neoviran železniški
promet (v nadaljnjem besedilu: varen železniški promet), ki se
v Republiki Sloveniji opravlja po enotnem tehnično-tehnološkem procesu.

8. posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa;

Pogoji za varen železniški promet, urejeni s tem zakonom, so:

9. delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo
pri opravljanju železniškega prometa;

1. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati spodnji in zgornji ustroj
prog, postroji, naprave, objekti in oprema kot sestavni del
železniških prog:

10. notranji nadzor izvajalca železniških prometnih storitev (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec) nad varnim železniškim prometom;

2. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati križanja železniških prog
in cest:

12. posebni varnostni ukrepi;

3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila ter
naprave in oprema na njih;

12.a pogoji za varen železniški promet po industrijskih tirih in
po progah drugih železnic;

4. prometna pravila;

13. dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem
prometu;

5. prometna signalizacija;
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14. zaščita železniških prog in vozil;

20) priključna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi
na železniško progo priključi industrijski tir ali proga druge
železnice;

15. inšpekcija železniškega prometa.

21) največja dovoljena progovna hitrost je predpisana največja hitrost po železniški progi ali po delih proge glede na
tehnično stanje proge in železniških vozil ter na druge pogoje;

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale
pomen:
1) železniški promet je s tem zakonom urejen enoten tehnično-tehnološki proces pri opravljanju železniških prometnih storitev;

22) prometna mesta so tehnično opremljena mesta na železniški progi, s katerih se ureja železniški promet (železniške
postaje, izogibališča, prometna odpravništva, odjavnice,
cepišča, mesta prehoda z dvotirne na enotirno progo);

2) železniške prometne storitve so prevoz potnikov in blaga v
notranjem in mednarodnem železniškem prometu in storitve,
ki so neposredni pogoj za njihovo opravljanje;

23) železniška postaja je prometno mesto, s katerega se ureja
promet nasprotnih in zaporednih vlakov, vstopajo in izstopajo
potniki in se naklada in razklada blago;

3) izvajalec je fizična ali pravna oseba registrirana za opravljanje železniških proometnih storitev, kot so opredeljene v 2.
točki drugega člena tega zakona;

24) izogibališče je prometno mesto, s katerega se ureja promet nasprotnih in zaporednih vlakov, lahko pa tudi vstopajo
in izstopajo potniki in se naklada in razklada blago;
25) postajališče je mesto na železniški progi, ki je namenjeno
za vstopanje in izstopanje potnikov v vlake za prevoz potnikov;

4) železniška organizacija je javno podjetje v obliki delniške
družbe, ki jo za opravljanje železniških prometnih storitev
ustanovi vlada v skladu z zakonom;

26) cestni prehod je mesto križanja železniške proge s cesto v
istem nivoju;

5) druga železnica je gospodarska družba za promet, industrijo, rudarstvo, gozdarstvo, turizem in druge gospodarske
panoge, ki po lastni progi prevaža osebe ali blago;

27) prehod za pešce je predpisano in po predpisih urejeno
mesto za prehod pešcev čez železniško progo v istem nivoju;

6) železniške proge so glavne in regionalne proge;

28) rekonstrukcija železniške proge, postroja, naprave in
objekta na progi ter železniškega vozila je taka sprememba
(predelava), s katero se spreminjajo njihove osnovne tehnične
ali konstrukcijske značilnosti ali uporabne sposobnosti;

7) glavna železniška proga je proga, ki je uvrščena v mednarodno železniško omrežje glavnih prog;
8) regionalna železniška proga je proga, ki ni uvrščena v
mednarodno železniško omrežje glavnih prog;

29) elektrifikacija železniške proge je zgraditev električnega
omrežja in naprav za dovajanje električne energije v vlečna
vozila na električni pogon;

9) industrijski tir je železniški tir, ki ni železniška proga ali
proga druge železnice, ne glede na to ali je priključen na
glavno ali regionalno železniško progo, in se uporablja za
prevoz oseb in/ali blaga za potrebe lastnika tega tira;

30) kontaktni vodnik je del električnega omrežja, ki je v stiku z
dvignjenim odjemnikom toka vlečnega vozila na električni
pogon;

10) proga druge železnice je proga v lasti druge železnice, ne
glede na to ali je priključena na glavno ali regionalno železniško progo in po kateri izvajalec prevaža osebe irVali blago;

31) sistem železniških zvez so telekomunikacijski objekti oziroma tehnična sredstva, ki se uporabljajo za prenos, oddajo
ali sprejem sporočil v železniškem prometu;

11) železniška proga z avtostop napravo je proga oziroma del
proge, na kateri ali na katerem je pri uvoznih in izvoznih
signalih na vseh prometnih mestih ter pri prostornih in kritnih
signalih nameščena progovna avtostop naprava;

32) železniško vozilo je vozilo, ki je konstruirano za vožnjo po
progi (lokomotive, motorni vozovi, potniški in tovorni vagoni
ter vozila za posebne namene);

12) železniško območje je zemljišče, na katerem so železniška
proga, postroji, naprave in objekti, ki so neposredno namenjeni za opravljanje železniškega prometa;

33) vlečno vozilo je železniško vozilo z lastnim pogonom, ki je
konstruirano in namenjeno za vleko železniških potniških in
tovornih vagonov (dizelske lokomotive, električne lokomotive, parne lokomotive, motorni vozovi in motorna vozila za
posebne namene);

13) nagib nivelete je vzdolžni nagib proge, ki se meri s tangensom kota glede na horizontalo, izražen v promilih;

34) železniški potniški in tovorni vagoni so železniška vozila
brez lastnega pogona, namenjena za prevoz potnikov (potniški vagoni) oziroma za prevoz blaga (tovorni vagoni);

14) prosti profil proge je omejen prostor v prečnem prerezu,
pravokotnem na os tira;
15) profil vozila ali nakladalni profil je omejen prostor v
prečnem prerezu, pravokotnem na os tira, ki ga z nobenim
svojim delom ne sme presegati prazno ali naloženo železniško vozilo;

35) motorni vozovi so železniška vozila z lastnim pogonom,
namenjena za prevoz potnikov (elektromotorne garniture,
dizelski motorni vozovi, dizelske motorne garniture in tirni
avtobusi);

16) progovni pas je prostor na obeh straneh proge, razširjen
za 8 m od osi skrajnega tira zunaj naselja oziroma 6 m v
naselju;

36) serijsko izdelovanje železniških vozil, ki je v skladu z
odobrenim prototipom železniškega vozila;

18) razdalja med tiri je razdalja med osmi tirov;

38) masa vozila na dolžinski m je masa praznega ali masa
naloženega železniškega vozila, deljena z dolžino vozila v m,
merjeno od čela do čela nestisnjenih odbojnikov (odbojnih
naprav) oziroma avtomatičnih spenjal;

19) cepna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi
železniška proga cepi od železniške proge;

39) osna obremenitev je masa praznega ali masa naloženega
železniškega vozila, deljena s številom osi na vozilu;

17) varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh
proge, širok 200 m, merjeno od osi skrajnih tirov;
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40) vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železniških potniških in/ali tovornih vagonov z enim ali več vlečnimi
vozili kakor tudi motorni voz ali več motornih voz s priklopniki
ali brez njih, lahko pa tudi samo vlečno vozilo, ki vozi samo, in
po predpisih sestavljena skupina železniških vozil, ki čaka na
vlečno vozilo ali na razstavo;

POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET
1. Železniške proge
3. člen
Železniško progo sestavljajo spodnji in zgornji ustroj proge,
telekomunikacijski, signalnovarnostni. elektrovlečni in elektroenergetski postroji, naprave in objekti na progi, oprema
proge, poslovne stavbe izvajalca z zemljiščem, ki je zanje
namenjeno, progovni pas in zračni prostor nad progo v višini
12 m oziroma 14 m pri daljnovodih z napetostjo več kot 220
kV, merjeno od zgornjega roba tirnice.

41) največja hitrost vlaka je predpisana največja hitrost vlaka
po železniški progi ali po delu proge;
42) dejanska zavorna masa vlaka je seštevek vseh zavornih
mas železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak;
43) budnostna naprava je naprava za samodejno ustavljanje
vlaka ob nebudnosti ali nezmožnosti voznika vlečnega vozila
za zanesljivo upravljanje vozila;

4. člen

44) registrirni merilnik hitrosti (tahograf) je naprava za registriranje hitrosti in prevožene poti ter drugih podatkov med
vožnjo vlečnega vozila;

Železniške proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati
tako, da ustrezajo prevozni in prepustni moči proge, hitrosti
vlakov, osni obremenitvi, masi železniških vozil na dolžinski
m, zahtevam varnega železniškega prometa ter drugim pogojem, ki jih za posamezno progo predpiše minister, pristojen za
promet in zveze. Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju prog
se morajo upoštevati tudi pogoji, določeni z obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniških prog.

45) avtostop naprava je naprava za samodejno ustavljanje
vlaka pri signalu, ki kaže, da je nadaljnja vožnja prepovedana,
oziroma za samodejni nadzor zmanjšanja največje hitrosti
vlaka od signala, ki kaže, da je nadaljnja vožnja dovoljena z
zmanjšano hitrostjo;
46) prometna signalizacija so predpisane vidne in slišne
oblike sredstev in naprav, s katerimi se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo železniški delavci medsebojno
in z udeleženci v železniškem prometu;

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na
progi se morajo projektirati in graditi v skladu s tehničnimi
predpisi, ki se nanašajo na proge, postroje, naprave in objekte
na progi, tako da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost v železniškem prometu.

47) tehnična postaja je železniški objekt z ustreznimi postroji
in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo potniški
in tovorni vagoni;

Postroji, naprave in oprema, ki so sestavni del prog, se smejo
vgraditi v proge in vključiti v promet, le če izpolnjujejo pogoje
iz tehničnih predpisov, ki se nanje nanašajo.

48)depo za vlečna vozila je železniški objekt z ustreznimi
postroji in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo
vlečna vozila;

Pogoje za vgradnjo irv začasno obratovanje nepreiskušenih
postrojev, naprav in opreme proge določi za posamične primere minister, pristojen za promet in zveze.

49) železniški delavci so osebe, ki so v delovnem razmerju z
izvajalcem in sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa;

5. člen
Pred tehničnim pregledom spodnjega in zgornjega ustroja
proge, postrojev, naprav in objektov na progi se morata opraviti preizkušnja in poskusno obratovanje. Pogoji za preizkušnjo in poskusno obratovanje se določijo s predpisom, ki ga
izda minister, pristojen za promet in zveze.

50) izredni dogodek v železniškem prometu je nesreča ali
nezgoda;
51) nesreča je izredni dogodek v železniškem prometu, v
katerem je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje
poškodovanih ali je nastala precejšnja gmotna škoda ali večja
prekinitev v železniškem prometu. Nesreča je tudi vsako trčenje vlakov, nalet in iztirjenje vlaka ne glede na posledice;

6. člen
Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na
progi se smejo izročiti v železniški promet brez omejitev
potem, ko se s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo
pogoje, predpisane s tehničnimi predpisi iz drugega odstavka
4. člena tega zakona, in da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost.

52) nezgoda je izredni dogodek v železniškem prometu, v
katerem je bila ena ali več oseb lažje poškodovana ali je
nastala manjša gmotna škoda ali manjša prekinitev železniškega prometa ali je bil ogrožen ali oviran železniški promet;

Tehnični pregled iz prejšnjega odstavka je obvezen za novozgrajene in rekonstruirane spodnje in zgornje ustroje prog,
postroje, naprave in objekte na progi, opravi pa se, ko je
končana njihova graditev oziroma rekonstrukcija v celoti ali
faza, v kateri se lahko vključijo v promet.

53) udeleženec v železniškem prometu je oseba, ki pri opravljanju lastnih dejavnosti prihaja v neposredni stik z železniškim prometom;
54) potnik je oseba, ki pogodbeno uporablja železniške prometne storitve potniškega prometa;

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroje, naprave in objekte iz
prvega odstavka tega člena tehnično pregleda pristojni
upravni organ, ki je izdal dovoljenje za njihovo graditev oziroma rekonstrukcijo.

55) upravljavec ceste je za državne ceste Direkcija Republike
Slovenije za ceste ali podjetje, ki ga Republika Slovenija
ustanovi za upravljanje določenih državnih cest, za občinske
ceste lokalna skupnost in za nekategorizirane ceste lastnik ali
od njega pooblaščena oseba. Za javno cesto, za katero je
sklenjena pogodba o koncesiji za izkoriščanje in vzdrževanje
te ceste je upravljavec pravna ali fizična oseba, ki ji je dodeljena koncesija;

7. člen
Železniške proge, ki so zgrajene ali rekonstruirane po uveljavitvi tega zakona, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1) širina tira med notranjima robovoma tirničnih glav mora
znašati 1.435 mm, pri čemer ne sme biti manjša kot 1.430 mm
in ne večja kot 1.470 mm, vključno z razširitvijo tira v krivini;

56) cestno vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno za
vožnjo po cesti.
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2) polmer loka na glavnem prevoznem tiru na odprti progi
mora znašati najmanj 300 m, na železniški postaji pa najmanj
500 m. Zunanja tirnica mora biti v odvisnosti od polmera loka
in od največje dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar
ne več kot 150 mm;

10. člen
Železniška proga se cepi od železniške proge na železniški
postaji. Izjemoma se lahko cepi na odprti progi ob naslednjih
pogojih:

3) odločilni nagib nivelete na odprti progi je lahko največ 25
promilov;

1) cepna kretnica mora biti izvedena s ščitnim tirom, zavarovana s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s
sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi;

4) nagib nivelete na postaji je lahko: če je postaja v premi največ 1 promile, če je v krivini - pa največ 2,5 promila,
odvisno od polmera loka;

2) signal mora biti v odvisnosti od lege cepne kretnice.
11. člen

5) razdalja med tiri na postaji mora biti najmanj 4,75 m,
razdalja med tiri, med katerimi so peroni, visoki najmanj 0,5
m, merjeno od zgornjega roba tirnice, pa najmanj 6 m;

Križanja železniških prog in križanja železniških prog z industrijskimi tiri ter s progami drugih železnic morajo biti izvennivojska.

6) razdalja med tiri na odprti progi pri dvotirnih in vzporednih
progah mora biti najmanj 4 m;

12. člen

7) osna obremenitev in masa vozila na dolžinski m glavnih
prog morata biti najmanj 225 kN na os in 8 t na dolžinski m,
regionalnih prog pa 180 kN na os in 6,4 t na dolžinski m.

Skupni most za železniško progo in cesto sme biti zgrajen na
istih stebrih ali s skupno konstrukcijo, če sta proga in vozišče
ceste popolnoma ločena z varnostno ograjo.

Železniške proge morajo izpolnjevati pogoje prostega profila
za odprto progo, za mostove, za predore in za postaje,
odvisno od tega, ali je proga elektrificirana ali ne, določene s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.

13. člen
V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti,
postroji, napeljave in naprave.

8. člen

Ne glede na prejšnji odstavek se smejo v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze, v progovnem pasu
graditi objekti in postroji drugih organizacij, namenjeni za
nakladanje in razkladanje, ki se prevažajo po železnici.

Železniške proge so glede na namen proge in obseg prometa
ter gospodarski pomen glavne in regionalne proge.

Graditev gradbnenih objektov, drugih objektov, postavljanje
postrojev, napeljav in naprav ter saditev drevja v varovalnem
progovnem pasu so dovoljeni v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze, po pogojih in ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost oseb in premoženja.

Kategorizacija, klasifikacija in oznake prog se določijo s predpisom vlade.
Izvajalec mora o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postrojiti, napravah in objektih na progi voditi evidenco in druge
tehnične podatke, ki so pomembni za varnost železniškega
prometa, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za promet in zveze.

Pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo s predpisom, ki ga
izda minister, pristojen za promet in zveze.

9. člen

14. člen

Odvisno od največje hitrosti vlakov morajo biti železniške
postaje in izogibališča opremljene s signalnovarnostnimi
napravami in postroji takole:

Na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno ogroženo območje, je izvajalec dolžan na železniških vozilih z
odprtim kuriščem izvajati protipožarne ukrepe.

1) za največjo hitrost vlaka nad 50 km/h čez kretniško
območje na regionalnih železniških progah oziroma ne glede
na največjo hitrost vlaka po glavnih progah - z uvoznimi
signali, ki so predsignalizirani. Uvozni signali morajo biti v
tehnični odvisnosti od lege kretnic na vozni poti, tako da
signalizirajo, ali je vožnjo dovoljeno nadaljevati z največjo ali
z zmanjšano hitrostjo;

Lastnik zemljišča na požarno ogroženem območju je dolžan v
varovalnem progovnem pasu, izvajalec pa v progovnem pasu,
ravnati v skladu s predpisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo v varovalnem progovnem pasu.
Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za
promet in zveze s soglasjem ministra, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2) za največjo hitrost vlaka nad 100 km/h - z uvoznimi in
izvoznimi signali, ki so predsignalizirani in so od vozne poti v
takšni tehnični odvisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki
dovoljuje nadaljnjo vožnjo, če je poprej zavarovana vozna pot
in če je proga v smeri vožnje vlaka prosta do naslednjega
prostornega ali uvoznega signala. Izvozni signali sosednjih
prometnih mest na enotirni progi morajo biti v takšni tehnični
odvisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki dovoljuje vožnjo le
v eni smeri. Uvozni in izvozni signali na železniških postajah
ter prostorni in kritni signali morajo biti opremljeni s progovno avtostop napravo.

15. člen
Razdalja med železniško progo in cesto mora biti tolikšna, da
je med njima mogoče postaviti vse naprave in postroje,
potrebne za opravljanje prometa na progi in cesti, znašati pa
mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje
točke cestišča ceste.
Na hribovitih in težkih terenih, v soteskah in na drugih podobnih konfiguracijah terena sme biti razdalja med progo in
cesto, ki ni avtocesta, tudi manjša od 8 m; pogoj pa je, da se
njuna prosta profila ne dotikata in da je med njima mogoče
postaviti naprave in postroje, ki so nujni za varen železniški
promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad niveleto
ceste.

Magistralne železniške proge, po katerih je največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti opremljene z
napravami za vzpostavljanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in centrom za upravljanje železniškega prometa.
Če se železniška proga cepi od železniške proge z avtostop
napravo, morajo biti signali in predsignali na cepišču opremljeni s progovno avtostop napravo ali s ščitno kretnico na
vozni poti.
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16. člen
Sistem železniških zvez se mora graditi in vzdrževati tako, da
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je glede delovanja in uporabe enotna tehnično-tehnološka
celota, Ki zagotavlja varen železniški promet.

22. člen
Za rekonstrukcijo železniških prog se po tem zakonu ne
štejejo:

Pogoji za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez se
odvisno od kategorizacije in klasifikacije železniške proge
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet
in zveze.

1) zamenjava in obnova elementov zgornjega ustroja proge;

17. člen

2) dela pri spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, ureditev
in sanacija in objektov spodnjega ustroja);

Za elektrifikacijo železniških prog se uporablja enosmerni
sistem napetosti 3 kV. Odstopanja dovoljuje minister, pristojen za promet in zveze.

3) zamenjava in obnova z enakim ali drugim materialom
podpornih in opornih zidov do višine 5 m in prepustov do 5 m
razpetine, če se s tem ne spremeni odprtina;

18. člen

4) zamenjava elementov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih postrojev;

Na mestih, na katerih so postavljene naprave električnega
omrežja, ki so pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje oseb, je treba izvesti varstvene ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.

5) zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih naprav za
električno vleko kakor tudi drugih električnih naprav in dopolnitev naprav za dizelsko vleko;

Na telekomunikacijkih in signalnovarnostnih postrojih in
napravah ali na delih teh postrojev ali naprav, ki so v neposredni bližini električnega omrežja, morajo biti izvedeni
ukrepi za varstvo pred škodljivimi (nevarnimi in motilnimi)
električnimi vplivi v skladu s predpisom, ki ga izda minister,
pristojen za promet in zveze

6) popravilo oziroma redno vzdrževanje poslopij, s katerimi se
ne spreminjajo konstrukcija, namen in zunanji videz objekta
ter se ne poslabšajo razmere za varstvo okolja.
Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana
tehnična dokumentacija v soglasju z ministrom, pristojnim za
promet in zveze.

19. člen
Kontaktni vodnik enosmernega sistema napetosti 3 kV mora
biti postavljen v višini najmanj 5,35 m nad cestnim prehodom,
kontaktna vodnika enofaznih sistemov 25 kV, 50 Hz in 15 kV,
16 2/3 Hz pa v višini najmanj 5,5 m, merjeno od zgornjega roba
tirnice. Z obeh strani cestnega prehoda morajo biti zaščitni
višinski profili na razdalji najmanj 8 m od najbližje tirnice,
merjeno po cestni osi, v višini najmanj 4,5 m nad voziščem
ceste.

1.1. Križanja železniških prog in cest
23. člen
Železniška proga se križa s cesto izvennivojsko, z nadvozom
ali podvozom, ali v istem nivoju s cestnim prehodom.

20. člen

24. člen

Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje
potnikov, prtljage in pošiljk v prometu morajo biti razsvetljeni
in imeti naprave, postroje in opremo, potrebne za varnost
potnikov in za varno delo

Križanje železniške proge z avtocesto, hitro cesto ali glavno
cesto I reda mora biti izvennivojsko.
Križanje proge s cesto, ki ni avtocesta, hitra cesta ali glavna
cesta I. reda, ne sme biti v istem nivoju, če je promet motornih
vozil po cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil povprečnega
letnega dnevnega prometa) ali če je železniški promet pc
progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno).

Na železniških postajah in postajališčih na dvotirnih železniških progah z veliko pogostostjo s povprečnim letnim dnevnim prometom 500 potnikov ali 70 vlakov, morajo biti dostopi
do vlakov izvedeni tako, da potniki ne hodijo čez tire (izvennvojski prehodi, čelni peroni, idr ).

Križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznimi kretnicami
železniške postaje mora biti izvennivojsko.

Postajališča na dvotirnih progah morajo imeti perone, povezane s prehodi pod progo ali nad njo, ali perone z dohodnimi
potmi za usmerjanje potnikov na cestni prehod ali prehod za
pešce ali morajo biti zavarovana s signali.

25. člen
Pogoje iz drugega odstavka 29. člena tega zakona ugotavlja
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. V komisiji morajo biti predstavniki Prometnega Inšpektorata Republike Slovenije, organa za notranje zadeve, izvajalca, upravIjalca ceste in lokalne skupnosti.

Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z otočnimi
peroni, morajo imeti med tiri ograjo
Prometna mesta morajo imeti prostore, naprave in opremo, ki
omogočajo upravljanje in vodenje varnega železniškega prometa, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
promet in zveze.

Na podlagi ugotovitve komisije minister, pristojen za promet
in zveze, odloči o načinu križanja oziroma načinu zavarovanja
prehoda.

21. člen

Ureditev križanja železniške proge s cesto v skladu s prejšnjim odstavkom izvedeta izvajalec in upravljalec ceste.

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na
progi se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet, in morajo biti redno nadzorovani in občasno
pregledani v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za promet in zveze.

26. člen
4
Če se križata železniška proga in cesta, razen državne ceste,
zaradi graditve nove proge ali na zahtevo zainteresirane
lokalne skupnosti ali organizacije, krije stroške za graditev
nadvoza, podvoza oziroma cestnega prehoda in stroške za
ureditev in postavitev naprav ter druge stroške, s katerimi se
zagotavlja varen in neoviran promet na cestnem prehodu,
investitor nove proge oziroma tisti, ki je zahteval križanje.

Izvajalec in organizacije, ki vzdržujejo, nadzirajo in pregledujejo spodnje in zgornje ustroje prog, postroje, naprave in
objekte na progah, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje teh del predpiše minister, pristojen za promet in zveze.
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27. člen

V bližini cestnega prehoda ob progi ni dovoljeno graditi
objektov, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in varnosti železniškega prometa, ter saditi drevja, visokega rastlinja ali storiti česa drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje
preglednost na progo s ceste.

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen podvoz za cesto,
velja železniška proga nad podvozom z vsemi napeljavami in
napravami za progovni objekt, ki ga vzdržuje izvajalec.
Vozišče takega podvoza skupaj z morebitnimi napeljavami in
napravami (razsvetljava, drenaža idr.), ki so potrebne za
nemoteno in varno uporabo ceste, pa je sestavni del ceste.

34. člen
Če je treba spremeniti način zavarovanja na cestnem prehodu, ki ni na državni cesti, zaradi sprememb, nastalih v zvezi
z gradnjo, rekonstrukcijo ali drugimi deli na cesti, s prekategorizacijo ceste in spremembo prometne ureditve, krije stroške takega zavarovanja upravljalec ceste.

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen nadvoz za cesto,
velja zgrajeni nadvoz za cestni objekt. Proga pod nadvozom
skupaj z morebitnimi napeljavami in napravami, ki so
potrebne za njeno pravilno in varno uporabo, pa velja za
železniški objekt, ki ga vzdržuje izvajalec.

35. člen

28. člen
I
Prehod cestnih vozil čez železniško progo je dovoljen le na
cestnih prehodih, prehod oseb čez progo pa je dovoljen na
cestnih prehodih in prehodih za pešce.

Zgrajeni cestni prehod se šteje za sestavni del železniške
proge z obeh strani tira v širino 3 m, merjeno od osi tira.
Izvajalec vzdržuje dele cestnega prehoda iz prejšnjega
odstavka in zagotavlja varen železniški promet na cestnem
prehodu. Vozišče na cestnem prehodu vzdržuje tako, da je
omogočen varen in neoviran cestni promet.

Na cestnih prehodih in prehodih za pešce imajo vlaki v železniškem prometu prednost pred cestnimi vozili in pešci.
29. člen

Druge dele ceste z obeh strani prehoda vzdržuje upravljalec
ceste tako, da je po progi, čez katero pelje cestni prehod,
omogočen varen železniški promet.

Cestni prehodi morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani
z zapornicami ali polzapornicami oziroma prometno signalizacijo v skladu s predpisi, prehodi za pešce pa s svetlčobnimi
in zvočnimi napravami v skladu s predpisi.

36. člen
Sredstva za vzdrževanje cestnega prehoda in varen železniški
in cestni promet na cestnem prehodu zagotavljajo:

Pogoji za določitev-, kje bodo cestni prehodi, vrste prometa ter
ukrepi, potrebni za zagotovitev varnega prometa na cestnih
prehodih, se določijo odvisno od gostote cestnega prometa in
pogostosti železniškega prometa, preglednosti železniške
proge, največje dovoljene progovne hitrosti in največje dovoljene hitrosti cestnih vozil ter od drugih krajevnih razmer, ki
so pomembne za varnost prometa, s predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za promet in zveze, v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve.

1) za vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja proge na
cestnem prehodu - izvajalec;
2) za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter prometne
signalizacije, ki opozarja udeležence v cestnem prometu na
cestni prehod - upravljalec ceste;

30. člen

3) sredstva za vzdrževanje naprav za zavarovanje prometa na
cestnem prehodu v skladu s 30. členom tega zakona - v enakih delih izvajalec in upravljalec ceste.

Izvajalec in upravljalec ceste morata cestne prehode vzdrževati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, ter predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega
prometa.
!
■
31. člen

Izvajalec krije vse stroške, ki jih imajo prometna mesta v zvezi
z zagotovitvijo varnega železniškega prometa na cestnem
prehodu.
2. Železniška vozila
37. člen

Cestni prehodi, čez katere se lahko s cestnimi vozili opravljajo
izredni prevozi, se določijo s predpisom iz drugega odstavka
29. člena tega zakona.

Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zakonom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi predpisi.

Če skupna masa, osna obremenitev ali višina cestnega vozila
presegajo dopustna odstopanja na cestnih prehodih, mora
predlagatelj izrednega prevoza pridobiti soglasje izvajalca in
ga priložiti vlogi za izdajo dovoljenja.

Naprave in oprema se lahko vgrajujejo v železniška vozila, le
če izpolnjujejo pogoje iz tehničnih predpisov, ki se nanje nanašajo.

32. člen

Železniška vozila, naprave in oprema, ki so namenjeni za
mednarodni železniški promet, morajo izpolnjevati tudi
pogoje, določene z obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze.
v

Število cestnih prehodov se mora omejiti na najnujnejši
obseg, in sicer tako da se dve ali več cest usmeri na skupni
cestni prehod.
Minister, pristojen za promet in zveze, lahko zaradi ogrožene
varnosti železniškega ali cestnega prometa (pogosti izredni
dogodki v železniškem prometu oziroma prometne nezgode)
prepove uporabo obstoječega cestnega prehoda, če je v bližini (2.000 m) zagotovljen tistrezen cestni prehod.

38. člen
Železniško vozilo mora biti tehnično pregledano pred izročitvijo v železniški promet.
Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali ima železniško vozilo,
ki se izdeluje serijsko ali posamično ali se rekonstruira ali
uvaža:

33. člen
Upravljalec ceste mora zagotoviti zadostno preglednost s
ceste na železniško progo (pregledni trikotnik), tako da lahko
udeleženci v prometu ob potrebni pazljivosti varno in neovirano prehajajo čez cestni prehod.
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1) naprave za vožnjo vozila;
2) naprave za ustavljanje vozila;
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3) naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov;

industrijskih tirov ali drugih železnic, veljajo za ta vozila glede
tehnične dokumentacije, tehničnega pregleda in izročitve v
železniški promet določbe tega zakona.

4) naprave za osvetljevanje železniške proge in vozil;
5) predpisano opremo

44. člen

ter ali so naprave in oprema brezhibne in ali vozilo izpolnjuje
pogoje za opravljanje varnega železniškega prometa ter
pogoje glede tehnično-tehnološke enotnosti na železnici,
določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.

Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet.
Železniška vozila v železniškem prometu morajo biti redno
nadzorovana ter občasno pregledana, da bi se preverilo, ali
imajo predpisane naprave in opremo v brezhibnem stanju ter
ali izpoln|ujejo tudi druge pogoje, pomembne za varen železniški promet.

Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti minister, pristojen za promet in zveze.
O ugotovljeni tehnični brezhibnosti pregledanega železniškega vozila v skladu s tem zakonom se izda potrdilo.

Način vzdrževanja, občasni pregledi in drugi pogoji,
pomembni za sodelovanje železniških vozil v varnem železniškem prometu, se določijo s predpisom, ki ga izda minister,
pristojen za promet in zveze.
45. člen

39. člen
Železniška vozila, ki so tehnično pregledana in prevzeta,
morajo biti vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebuje
vrsto, serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in
druge tehnične podatke, odvisno od vrste vozila.

Železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za
samodejno zaviranje.

Evidenco in druge tehnične podatke o železniških vozilih, ki
so pomembni za varen železniški promet vodi izvajalec, v
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in
zveze.

Z napravami za ročno zaviranje (ročnimi zavorami) morajo biti
opremljeni potniški vagoni, s pritrdilnimi zavorami pa vlečna
vozila.
Z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavorami mora biti opremljeno tudi določeno število tovornih vagonov glede na celotno
število tovornih vagonov v voznem parku izvajalca in glede na
celotno število tovornih vagonov v vlaku.

40. člen
Železniška vozila, ki se izdelujejo oziroma kupujejo, morajo
glede konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozil ter naprav
in opreme kot setavnih delov teh vozil (tehnični pogoji) ustrezati pogojem predpisanim s tem zakonom, tehničnim predpisom za železniška vozila, ter obveznim priporočilom Mednarodne železniške zveze.

Merila za število tovornih vagonov, ki morajo biti v voznem
parku izvajalca opremljeni z močnimi zavorami ali pritrdilnimi
zavorami v obsegu, pomembnem za varen železniški promet,
se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
promet in zveze.

Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati železniško vozilo, se
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet
in zveze.

Lokomotive, potniški vagoni in motorni vozovi morajo biti
opremljeni z napravami za hitro zaviranje ob nevarnosti.

Prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo vozila morata biti odobrena.
Dovoljenje za prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnično dokumentacijo vozila, na podlagi katerih se bodo serijsko ali posamično izdelovala železniška vozila, izda minister,
ristojen za promet in zveze.
elezniška vozila, ki se izročijo v promet, morajo ustrezati
odobrenemu prototipu.

Naprave za hitro zaviranje ob nevarnosti, s katerimi so opremljeni potniški vagoni in motorni vozovi, morajo biti dostopne
potnikom.
46. člen
Vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop
napravo morajo biti opremljena z avtostop napravo

41. člen

Vlečna vozila, ki niso opremljena z brezhibno delujočo avtostop napravo, smejo voziti po železniških prograh z avtostop
napravo v posameznih izjemnih primerih:

Železniška vozila, prazna ali naložena, morajo pri vožnji po
železniških progah glede profilov, osne obremenitve in mase
na dolžinski m izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom.
Minister pristojen za promet in zveze, lahko v posameznem
primeru z odločbo določi pogoje, ki odstopajo od določb tega
zakona. Odstopanje od določb tega zakona mora biti posebej
obrazloženo in utemeljeno.

1) vožnja vlaka z železniške proge brez avtostop naprave na
železniško progo z avtostop napravo;
2) vožnja vlaka po železniški progi z avtostop napravo kot
obvozni progi;

42. člen

3) vožnja vlaka do prve železniške postaje ali izogibališča, na
kateri je možna zamenjava vlečnega vozila, če se je avtostop
naprava pokvarila med vožnjo;

Železniška vozila, ki so v lasti železniške uprave druge države,
smejo voziti po železniških progah, če izpolnjujejo pogoje,,
določene s tem zakonom in obveznimi priporočili Medna-,
rodne železniške zveze, ki se nanašajo na železniška vozila.

4) vožnja vlečnega vozila v depo za vlečna vozila na popravilo
avtostop naprave.

Vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo pogo-.
jev, določenih s tem zakonom in obveznimi priporočili Med-narodne železniške zveze, smejo izjemoma voziti po progah,,
če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisom iz drugegai
odstavka 41. člena tega zakona.

Vožnja teh vozil mora potekati v skladu s pogoji in ukrepi za
zagotovitev varnega železniškega prometa, določenimi s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.
Vlečna vozila v prometu po glavnih progah, na katerih je
največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti
opremljena z napravami za vzpostavljanje radijske zveze med
osebjem vlečnega vozila in centrom za upravljanje in vodenje
železniškega prometa.

43. člen
Če vozijo po železniških progah železniška vozila lastnikov
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V vlak se sme uvrstiti vozilo:

Vlečna vozila morajo biti opremljena za dajanje svetlobnih in
zvočnih signalov, registrirnim merilnikom hitrosti, priborom
za prvo pomoč in gasilnimi aparati.

1) ki ustreza predpisanim pogojem, tehničnim normativom z«
vozilo;

Dizelske lokomotive, električne lokomotive in motorni voziovi
morajo biti opremljeni z budnostno napravo impulznega tipa.

2) ki je sposobno za železniški promet;

47. člen

3) ki je v mejah profila vozila;

Potniški vagoni morajo biti opremljeni z napravami za ogrevanje, za električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi napravami, gasilnimi aparati in prirejeni za varno prehajanje iz
vagona v vagon.

4) ki ne presega osne obremenitve ali mase vozila na dolžinski
m, določene za železniške proge, po katerih bo vozil vlak.
Če prazno ali naloženo vozilo presega meje profila vozila ali
osno obremenitev ali maso vozila na dolžinski m prog, po
katerih bo vozilo, se glede uvrščanja tega vozila v vlak uvrščajo določbe drugega odstavka 41. člena tega zakona.

48. člen
Na delih železniških vozil, ki utegnejo priti v stik z električno
napetostjo in spraviti v nevarnost življenja oseb, je treba
izvesti varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za promet in zveze.

54. člen
Tovorni vagoni, naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti
označeni v skladu z zakonom. Nevarne snovi se v železniškem
prometu prevažajo v skladu s predpisi o prevozu nevarnih
snovi.

3. Prometna pravila
49. člen

55. člen

Železniški promet se organizira in opravlja po enotnem tehnično-tehnološkem procesu v skladu s tem zakonom, podzakonskimi in tehničnimi predpisi.

Največja hitrost vlaka mora ustrezati tehničnim pogojem
železniške proga in železniških vozil, iz katerih je sestavljen
vlak, dejanski zavorni masi vlaka in sestavi vlaka. Največja
hitrost vlaka ne sme biti presežena.

Odvisno od tehnične opremljenosti proge so:

Največja hitrost vlaka po železniški progi ne sme biti večja od
največje dovoljene progovne hitrosti.

1) način organizacije in opravljanja železniškega prometa;
2) sestava vlakov in razporeditev železniških vozil v vlakih;

56. člen

3) način zaviranja vlakov;

Vlak mora biti opremljen s predpisanimi gasilnimi aparati in s
priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih
mestih.

določijo s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za promet in
zveze.

Vlak za prevoz potnikov mora biti ponoči, v predorih, v katerih
traja vožnja dlje kot tri minute, pa tudi podnevi znotraj osvetljen na predpisan način.

50. člen
Promet vlakov za prevoz potnikov in vlakov za prevoz blaga
(tovornih vlakov) poteka po vnaprej določenem voznem redu.
Vozni red, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz
potnikov, mora biti javno objavljen najmanj 15 dni pred njegovo uveljavitvijo.

Vlak za prevoz potnikov mora biti na predpisani način ogrevan, če je zunanja temperatura nižja od +12° C.
Predpise iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
izda minister, pristojen za promet in zveze.

Izvajalec se mora ravnati po vnaprej določenem voznem redu.

57. člen

51. člen

Za vlak se morajo voditi podatki o vlakovnem osebju, sestavi,
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim prometom.

Vlak mora biti med vožnjo po železniški progi zaseden s
predpisanim številom železniških delavcev, ki imajo strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni, odvisno od
vrste vlaka, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter opremljenosti proge in železniških vozil s signalnovarnostnimi in telekomunikacijskimi napravami.

58. člen
Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge,
postroju, napravi in objektu na progi ter med opravljanjem del
morajo biti storjeni ukrepi za varen železniški promet in varnost delavcev v skladu s predpisom iz drugega odstavka 49.
člena tega zakona.

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za
promet in zveze.
52. člen

Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge,
postroju, napravi na objektu na progi mora biti zavarovano
delovišče v skladu s predpisom iz drugega odstavka 61. člena
tega zakona.

Vlaki se zavirajo s samodejno zavoro, ki se krmili iz vlečnega
vozila in deluje samodejno, kadar se vlak pretrga.
Vlak se sme zavirati z ročnimi zavorami, če se nenadoma
pokvari samodejna zavora in v primerih, določenih s predpisom iz 3. točke 49. člena tega zakona.

Med trajanjem del iz prejšnjega odstavka, kjer se opravljajo ta
dela, mora biti organiziran varen železniški promet.

53. člen

Po končanih deli iz prejšnjega odstavka, kjer se opravljajo ta
dela, mora biti organiziran varen železniški promet.

Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku morata
zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo po določenem voznem redu.
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Po končanih delih iz drugega odstavka tega člena morajo biti
s proge odstranjeni ostanki materiala, delovnih sredstev, sig32

nalov in drugih predmetov, postavljenih pri opravljanju del,
ter nameščena oprema in naprave, ki zagotavljajo varen železniški promet.

tisti pomen, ki zagotavlja večjo varnost v železniškem prometu.

4. Prometna signalizacija

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa

59. člen

5.1. Strokovno ^obraževanje in usposabljanje železniških
delavcev za opravljanje varnega železniškega prometa

Prometna signalizacija mora ustrezati organizaciji in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega prometa ter zagotavljati varen železniški promet, glede pomena signalov pa
mora biti enotna za vso Republiko Slovenijo.

67. člen
Železniški delavci morajo imeti strokovno izobrazbo in biti
strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo v železniškem
prometu, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

60. člen
Železniške proge morajo biti opremljene s prometno signalizacijo, ki železniške delavce in udeležence v železniškem
prometu opozarja na nevarnost, ki jim grozi, jih seznanja z
omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim daje obvestila,
nujna za varen železniški promet in njihovo osebno varnost.

Strokovno izobrazbo iz prejšnjega odstavka pridobijo v
ustrezni šoli.
Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena pridobijo v izobraževalnih šolskih centrih izvajalca ali v drugih
šolah po programih, določenih s predpisom iz prvega
odstavka tega člena.

61. člen
Signali morajo omogočati hitro in zanesljivo medsebojno
sporazumevanje železniških delavcev pri opravljanju železniškega prometa.

Železniški delavci morajo imeti za dela, ki jih opravljajo v
železniškem prometu, strokovni izpit in se morajo strokovno
izpopolnjevati, njihova strokovna usposobljenost se mora
preverjati občasno, če je potrebno, pa tudi izredno.

Signali, vrsta, pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja,
mesto za vgraditev oziroma postavitev ter način njihove uporabe se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
promet in zveze.

Izvajalec ne sme dovoliti opravljanja dela v železniškem prometu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja
strokovne usposobljenosti, ali čigar strokovna usposobljenost za to delo ni bila preverjena.

62. člen
Signali morajo biti osvetljeni z lastnim svetlobnim virom ali
prevlečeni z odsevno snovjo.

68. člen

63. člen

Strokovni izpit za železniškega delavca sme opravljati oseba,
ki je pred tem končala program strokovnega usposabljanja za
določeno vrsto poklica in se je pripravila za opravljanje strokovnega izpita po programu, določenem za ta pokjic.

S signali morajo biti označene tudi začasne nevarnosti, zlasti
tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare železniške proge,
ter začasne omejitve in prepovedi v železniškem prometu. Te
signale je treba odstraniti takoj, ko ni več razlogov, zaradi
katerih so bili postavljeni.

Programi za usposabljanje in opravljanje iz prejšnjega
odstavka se določijo s predpisom iz prvega odstavka 67. člena
tega zakona.

64. člen
Zaradi osebne varnosti železniških delavcev in udeležencev v
železniškem prometu se na določenih mestih na odprti progi
in prometnih mestih postavijo signali za opominjanje.

5.2. Pogoji za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in urejati železniški promet
69. člen
Pravico voziti vlečno vozilo lahko pridobi, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:

65. člen
Signale je treba dopolniti, zamenjati ali odstraniti, če njihov
pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter mesto
vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam varnega
železniškega prometa, v skladu s predpisom iz drugega
odstavka 61. člena tega zakona.

1) da je duševno in telesno zmožen voziti vlečno vozilo;
2) da je dopolnil starost 18 let;
3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega poklica;

66. člen
Železniški delavci se morajo pri opravljanju železniškega prometa ravnati po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih,
danih s signali.

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe,
ki je strokovno usposobljena voziti določeno vrsto vozila;

Določeni signali v železniškem prometu imajo pomen obveznega ukaza ali opozorila. Železniški delavci, in udeleženci v
železniškem prometu se morajo ravnati po njih.

6) aktivno obvlada slovenski jezik.

5) da je opravil strokovni izpit za vožnjo vlečnega vozila;

Neglede na drugo točko prvega odstavka tega člena lahko
pridobi pravicojJo vožnje vlečnega vozila za prevoz potnikov
samo oseba, ki je dopolnila 21 let starosti.

V železniškem prometu morajo železniški delavci dajati signale v skladu s predpisom iz 49. člena in drugega odstavka 61.
člena tega zakona. Železniški delavci in udeleženci v železniškem prometu se morajo ravnati po njih.

70. člen
Pravico urejati železniški promet lahko pridobi, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

Če je pomen signala nejasen, morajo železniški delavci in
udeleženci v železniškem prometu ravnati tako, kot da ima
33
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ni več zmožen opravljati del na delovnem mestu, na katerega
je razporejen, po nesreči, v kateri je bil udeležen ali huje
poškodovan, ter po hudi in najmanj 6 mesecev trajajoči bolezni.

1) da je duševno in telesno zmožen urejati železniški promet;
2) da je dopolnil starost 21 let;
3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega poklica;

75. člen

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe,
ki je strokovno usposobljena urejati železniški promet;
*
5) da je opravil strokovni izpit za urejanje železniškega prometa;

Če se na izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu
ugotovi, da železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri
opravljanju železniškega prometa, ne izpolnjuje zdravstvenih
pogojev, predpisanih za ta dela, ali če se ugotovi, da ni bil na
zdravstvenem pregledu, na katerega je bil poslan, se šteje, da
je duševno in telesno nezmožen opravljati ta dela in se mu ne
sme dovoliti opravljanja teh del, dokler traja ta nezmožnost.

6) aktivno obvlada slovenski jezik.

76. člen

5.3. Posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo Izpolnjevati
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, ne sme začeti z deli na delovnem
mestu, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli
drugih razlogov nezmožnega za opravljanje del.

71. člen
Delovna mesta na katerih železniški delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka, ki se čuti med deli
na delovnem mestu utrujenega ali bolnega ali iz katerih Koli
drugih razlogov nezmožnega opravljati dela, mora takoj prenehati delati ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa, morajo izpolnjevati posebne zdravstvene pogoje in biti duševno in telesno zmožni opravljati deia
na teh dđlovnih mestih.

Železniški delavec iz prvega odstavka tega člena ne sme
začeti z deli na delovnem mestu, če je pod vplivom alkohola
ali psihoaktivnih sredstev ali mamil, med deli pa ne sme
uživati alkoholnih pijač, mamil ali psihoaktivnih sredstev.

Posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniški delavci iz prejšnjega odstavka, način njihovega ugotavljanja ter pogostost in rednost njihovega preverjanja se določijo
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Način, obseg, pogostost in rednost postopka preverjanja
duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev iz prvega
odstavka tega člena se določijo s predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za promet in zveze, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravstvo.

72. člen
Oseba, ki se usposablja za opravljanje del železniškega
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega
prometa, mora biti pred sklenitvijo delovnega razmerja zdravstveny pregledana.

Preverjanje duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev iz prvega odstavka tega člena organizira izvajalec.

Železniški delavec mora biti zdravstveno pregledan pred razporeditvijo na delovno mesto, za katero so predpisana strožja
zdravstvena merila, oziroma pred šolanjem ali strokovnim
usposabljanjem za to delovno mesto.

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, se ne sme dovoliti opravljanje del, če
se pri preverjanju njegove duševne in telesne zmožnosti ugotovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za
opravljanje teh del, ali če se ugotovi, da dela pod vplivom
alkohola ali psihoaktivnih sredstev ali mamil.

77. člen

Duševna in telesna zmožnost železniškega delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, se
mora preverjati z občasnimi ali izrednimi zdravstvenimi pregledi.

78. člen

Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco železniških
delavcev iz prejšnjega odstavka opravljajo in vodijo zdravstvene organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter imajo
pooblastilo Ministrstva za zdravstvo.

Pooblaščeni železniški delavec lahko pošlje železniškega
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega
prometa, na zdravstveni pregled v zdravstveno organizacijo
ali medicinski zavod, da se preveri, ali ima alkohol v krvi ter ali
je pod vplivom psihoaktivnih sredstev ali mamil.

Zdravstvene organizacije iz prejšnjega odstavka so dolžne
obveščati izvajalca o izidih zdravstvenih pregledov železniških delavcev iz tretjega odstavka tega člena.

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka mora opraviti zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka, na katerega je poslan.
5.4. Delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa

73. člen

79. člen

Na občasni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec,
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa,
v predpisanih rokih, odvisnih od delovnega mesta, na katerem
opravlja dela.

Delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo
pri opravljanju železniškega prometa, sestavljajo:
1)
2)
3)
ni
4)

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka se napoti na
občasni zdravstveni pregled pred potekom roka, predpisanega za ta zdravstveni pregled.
■*
74. člen
Na izredni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, ki
neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa,
za katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov
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čas od nastopa do začetka dela;
čas dela;
čas prekinitve dela do največ dveh ur, v katerem delavcem
zagotovljen počitek;
čas, potreben za dokončanje izmene.

Prekinitev dela med trajanjem delovnega časa delavcev iz
prejšnjega odstavka, ki traja več kot dve uri, med katero je
delavcem zagotovljen počitek, mora trajati najmanj toliko
34

časa, kolikor je trajal del izmene pred prekinitvijo, in se ne
šteje v trajanje izmene.

metom. Splošni akt mora biti usklajen s predpisom iz drugega
odstavka 84. člena tega zakona.

Določbe prejšnjega odstavka o trajanju prekinitve dela med
trajanjem delovnega časa in zagotavljanju počitka med njo ne
veljajo, če trajata izmena in prekinitev med izmeno manj kot
12 ur.

86. člen
Železniški delavci, pooblaščeni za notranji nadzor nad varnim
železniškim prometom, morajo trajno nadzirati uporabo
določb tega zakona, zlasti pa morajo ukrepati za uporabo
določb prvega, četrtega in petega odstavka 67. člena, tretjega
odstavka 72. člena, prvega odstavka 76. člena, 77., 82., 87. in
90. člena tega zakona.

Delovni čas delavcev iz prvega odstavka tega člena sme trajati
največ 12 ur dnevno.
Ne glede na prejšnji odstavek sme dnevni delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila vlaka za prevoz
potnikov trajati največ 10 ur.

Če delavci iz prejšnjega odstavka menijo, da izvajalec v interesu varnosti železniškega prometa ni ukrepal v skladu s 74.
členom, prvim in drugim odstavkom 76. člena, 77. in 87.
členom tega zakona, morajo na to opozoriti pristojni republiški inšpektorat.

Merila za delo v izmeni delavcev iz prvega odstavka tega člena
se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.

7. Besedilo 7. podpoglavja je v skladu s pripombo
Državnega zbora v celoti črtano, problematika je zajeta v
predpisih, ki urejajo delovno pravna vprašanja.

80. člen
Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila, smejo v eni
izmeni voziti vlečno vozilo največ 10 ur.

87. člen
Besedilo se črta v celoti brez nadomestila.
8. Posebni varnostni ukrepi

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka smejo v eni izmeni
voziti vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ 8 ur.

88. člen

Vožnja vlečnega vozila je sestavljena iz:
1) vožnje;
2) zadrževanje na prometnih mestih.

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, se začasno prepove opravljanje del na
delovnem mestu:

Neprekinjena vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 5 ur.

1) če po ugotovitvi zdravstvene organizacije duševno in
telesno ni zmožen opravljati del - dokler traja ta nezmožnost;

81. člen

2) če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan dokler ne dobi dovoljbnja zdravnika;

Dnevni počitek železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, mora med dvema
zaporednima izmenama trajati dvojno število ur opravljene
izmene, vendar ne manj kot 12 ur.

3) če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže
predpisanega znanja - dokler ne pokaže znanja;

82. člen

4) če ne gre na preverjanje strokovne usposobljenosti v predpisanih rokih - dokler ne gre na preverjanje.

Dnevni in tedenski počitek in razporeditev v izmene železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se odvisno od organizacije železniškega
prometa, izpolnjevanja voznega reda in drugih pogojev, ki
vplivajo na duševno in telesno zmožnost teh delavcev za
varno opravljanje dela, določijo s splošnim aktom, ki ga
sprejme izvajalec, oziroma s kolektivno pogodbo v skladu z
zakonom.

V primerih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka izreča
začasno prepoved na kraju samem republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pooblaščeni železniški delavec in
izda pisno odločbo o začasni prepovedi opravljanja, dokler
niso izpolnjeni pogoji, zaradi katerih je bila izrečena začasna
prepoved. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve.
89. člen

83. člen

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, se na kraju samem začasno odstrani z
delovnega mesta:

Na železniških postajah in depojih za vlečna vozila, v katerih
se železniškim delavcem, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, zagotavlja počitek, morajo biti
zagotovljeni prostori za počitek, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o varstvu pri delu in varstvu pred hrupom v
bivalnem okolju.

1) če opravlja ali poizkuša opravljati dela, očitno pa je, da je v
takem duševnem in telesnem stanju (utrujenost, bolezen,
vpliv zdravil in psihoaktivnih sredstev ali mamil), da jih ni
zmožen varno opravljati;

6. Notranji nadzor Izvajalca nad varnim železniškim
prometom

2) če opravlja dela po ugotovitvi, da ima alkohol v krvi ali da
kaže znake vinjenosti;

84. člen

3) če zavrne preizkus za prisotnost alkohola v krvi s predpisanimi sredstvi in aparati ali zavrne zdravniški pregled, na katerega je poslan, z namenom preveritve alkohola v krvi ali vpliva
psihoaktivnih sredstev in mamil;

Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad varnim železniškim prometom in trajno skrbeti za varen železniški promet
v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in splošnimi
akti.
85. člen

4) če se ugotovi, da opravlja dela dlje od predpisanega trajanja izmene, ali če se ugotovi, da opravlja dela brez zagotovljenega počitka v predpisanem trajanju;

Izvajalec s splošnim aktom pooblasti železniške delavce za
opravljanje notranjega nadzora nad varnim železniškim pro-

5) če se ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako drugače
povzročil izredni dogodek v železniškem prometu;
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3) v varovalnem progovnem pasu opravljati dela, s katerimi
bi se utegnila poškodovati železniška proga ali zmanjšati
stabilnost terena (drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe idr.) ali utegnil kakor koli drugače ogrožati ali ovirati
železniški promet;

6) če ne uravnava varnega železniškega prometa v skladu s
tem zakonom ter s tem ogroža varnost železniškega delavca,
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa,
ali udeleženca v železniškem prometu.
Republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pooblaščeni železniški delavec, ki je na kraju samem začasno odstranil z delovnega mesta železniškega delavca, ki neposredno
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa po 1. do 6.
točki prejšnjega odstavka, izda o tem odločbo. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži izvršitve.

4) neupravičeno odpirati zapornice na cestnem prehodu,
kar koli dajati ali obešati na zapornice al polzapornice oziroma prometno signalizacijo na cestnem prehodu ali kakor
koli drugače ovirati njihovo normalno delovanje;
5) v bližini cestnega prehoda saditi drevje ali drugo visoko
rastlinje ali opravljati dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali
kakor koli drugače ovirajo preglednost železniške proge ali
ceste;

9. Dolžnosti Izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem
prometu
90. člen

6) neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s
katero se zavaruje železniški promet, kjer so možni usadi,
hudourniki, zameti ali močni vetrovi;

Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu mora izvajalec
reševati osebe in pomagati poškodovanim.

7) prinašati v potniške vozove ter prostore in mesta za
sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje potnikov, prtljage in
pošiljk v prometu snovi ali predmete, ki bi utegnili ogroziti
varnost udeležencev v železniškem prometu ali jim prizadeti
škodo;

Ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega dogodka
mora izvajalec izvesti ukrepe za njegovo čimprejšnjo vzpostavitev.
91. člen

8) uporabiti napravo za hitro zaviranje ob nevarnosti za
ustavitev vlaka, razen ob nevarnosti za vlak in udeležence v
železniškem prometu;

Izvajalec mora ugotoviti vzroke izrednih dogodkov v železniškem prometu in okoliščine, pod katerimi so nastali.
Železniški delavci in osebe, ki so ali se zatečejo na kraj
izrednega dogodka v železniškem prometu, v katerem je bil
kdo poškodovan, morajo sodelovati pri reševanju poškodovancev ter takoj obvestiti izvajalca; če se je kdo smrtno
ponesrečil in/ali huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za
notranje zadeve.

9) ovirati čuvaja proge, cestnega prehoda, mostu oziroma
predora ali drugega železniškega delavca, ki neposredno
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa;
10) v progovnem pasu gojiti visoko drevje aii postavljati
znake, oznake in vire, ki dajejo barvno svetlobo, ali kakršne
koli druge naprave, ki z barvo, obliko ali svetlobo ali kako
drugače ovirajo vidljivost signalov ali ki glede pomena signalov lahko spravijo v zmoto železniške delavce.

92. člen
Izvajalec mora seznaniti pristojne organe in organizacije:

95. člen

1) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, v katerem je
ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih
ali je nastala precejšnja gmotna škoda;

Dostop udeležencev v železniškem prometu in cestnih vozil
na železniško območje in gibanje na njem sta dovoljena le na
določenih mestih v skladu s predpisom, ki ga izda minister,
pristojen za promet in zveze.

2) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, ki imajo znake
kaznivega dejanja takoj po njihovem nastanku.

Osebe, ki uradno opravl)ajo določena dela na železniškem
območju, razen železniških delavcev, morajo za to dobiti
pisno dovoljenje izvajalca.

Izvajalec mora voditi evidenco o izrednih dogodkih v železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen
železniški promet, in Ministrstvu za promet in zveze letno
poročati o stanju varnega železniškega prometa in zveze.

Prejšnji odstavek se izjemoma ne nanaša na pripadnike organov za notranje zadeve in obrambnih sil, če morajo v izrednih
ali nujnih primerih opraviti posamezno uradno dejanje ali
vstopiti na železniško območje in se po njem gibati tudi na
mestih, ki niso za to določena.

Način ugotavljanja, evidentiranja in statističnega spremljanja
ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih v železniškem
prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški
promet, se določa s predpisom, ki ga izda minister, pristojen
za promet in zveze.

96. člen

93. člen

Na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železniškem
območju in v vlakih, morajo udeleženci v železniškem prometu spoštovati notranji red v železniškem prometu v skladu s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.

Pooblaščeni organi si morajo ogledati izredni dogodek v
železniškem prometu tako, da ne ovirajo železniškega prometa, oziroma opraviti ogled v čim krajšem času, da bi bil
promet čim manj oviran.

Železniški delavci, pooblaščeni s predpisom iz prejšnjega
odstavka, skrbijo, da udeleženci v železniškem prometu spoštujejo notranji red v železniškem prometu.

10. Zaičlta železniških prog In vozil
94. člen

Železniški delavci iz prejšjega odstavka so dolžni s predpisanimi ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železniškem prometu in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter
zaseči predmete, ki so bili uporabljeni za ogrožanje varnosti
železniškega prometa ali za kalitev notranjega reda v železniškem prometu.

Zaradi varnega železniškega prometa je prepovedano:
1) pokvariti ali poškodovati železniško progo, železniško
vozilo in opremo vozila;
2) metati ali polagati kakršne koli predmete na železniško
progo ali metati kakršne koli predmete na železniško vozilo ali
iz njega;
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Železniški delavci iz drugega odstavka tega člena naznanijo
pristojnim organom in organizacijam udeležence v železni36

škem prometu, ki so prekršili notranji red v železniškem
prometu.
Pristojni organi za notranje zadeve pomagajo železniškim
delavcem na njihovo zahtevo pri preprečevanju kalitve notranjega reda in pri njegovem vzpostavljanju ter pri spoštovanju
predpisov o varnosti v železniškem prometu na način, ki ga
določa zakon.
97. člen
Izvajalec mora določiti objekte, ki so posebno pomembni za
varen železniški promet ter jih fizično in tehnično zavarovati.
Merila za določitev objektov iz prejšnjega odstavka in ukrepi
za varnost teh objektov se določijo s predpisom, ki ga izda
minister, pristojen za promet in zveze.
Železniški delavec, ki neposredno fizično varuje določene
objekte, je lahko oborožen z ustreznim strelnim orožjem in ga
lahko uporabi v skladu z zakonom.
Varianta:
Odstavek se črta
Poleg železniškega delavca iz prejšnjega odstavka morajo
tudi drugi železniški delavci na lastno pobudo ukrepati za
zavarovanje objektov iz prvega odstavka tega člena.
98. člen
Izvajalec mora na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov, močnih vetrov, poplav in drugih nesreč, kjer utegne priti
do oviranja ali ogrožanja varnega železniškega prometa,
ukrepati v skladu s predpisom o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in objektov na njih pred naravnimi
nesrečami. Predpis izda minister, pristojen za promet in
zveze.
^
Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico da
brez posebnega dovoljenja ali drugega akta postavlja in vzdržuje začasne varovalne naprave in odlaga material in druga
sredstva v varovalnem progovnem pasu na zemljišče v lasti
pravnih ali fizičnih oseb, če je to potrebno za zagotovitev
varnega železniškega prometa oziroma za njegovo vzpostavitev.
Ko prenehajo razlogi iz prvega odstavka tega člena, mora
izvajalec z zemljišča iz prejšnjega odstavka odstraniti začasne
varovalne naprave, material in druga sredstva ter vzpostaviti
prejšnje stanje in plačati odškodnino za uporabo zemljišča v
skladu s predpisi.
99. člen
Železniški promet se opravlja pozimi v skladu z določbami
predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa
pozimi, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze.
POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET PO
INDUSTRIJSKIH TIRIH IN PO PROGAH DRUGIH ŽELEZNIC
100. člen
Za zagotavljanje varnega železniškega prometa po industrijskih tirih in po progah drugih železnic se uporabljajo določbe
I., II., IV., V., VI. in VII. poglavja tega zakona, če s tem poglavjem ni drugače določeno.
101. člen
Industrijski tir ali proga druge železnice se priključi na železniško progo na železniški postaji. Izjemoma se lahko priključi
na odprti progi ob naslednjih pogojih:
1) priključna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora
biti s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi;

2) signal mora biti v odvisnosti od lege priključne kretnice.
Priključitev, način priključitve in prometno-tehnične pogoje
za priključitev industrijskega tira ali proge druge železnice na
železniško progo določi minister, pristojen za promet in
zveze.
102. člen
Priključki industrijskih' tirov in prog drugih železnic na železniške proge se smejo rekonstruirati v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet in zveze.
103. člen
Medsebojna razmerja pri zagotavljanju varnega železniškega
prometa na priključkih industrijskih tirov in prog drugih železnic na železniške proge se urejajo s pogodbo med izvajalcem
in lastnikom industrijskega tira oziroma druge železnice.
Pogodba mora biti usklajena s tem zakonom.
104. člen
Največja hitrost vlakov po industrijskih tirih in po progah
drugih železnic mora biti določena v poslovnem redu glede
na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, vrsto
zaviranja ter tehnične pogoje vozil, iz katerih je sestavljen
vlak. Poslovni red sprejme lastnik industrijskega tira oziroma
druge železnice in mora biti usklajen s tem zakonom.
105. člen
Vse stroške v zvezi z industrijskim tirom in drugo železnico
krije lastnik.

IV. INŠPEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
106. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo varnosti železniškega prometa
obsega nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, tehničnih
predpisov ter splošnih aktov.
Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
107. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja republiški inšpektor
železniškega prometa, obsega zlasti:
1) nadzor nad gradnjo in rekonstrukcijo spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov ter železniških vozil z upoštevanjem tehničnih predpisov in standardov v
skladu z zakonom;
2) nadzor nad vzdrževanjem spodnjega in zgornjega ustroja
proge, postrojev, naprav, objektov na progi ter vozil;
3) nadzor nad opravljanjem varnega železniškega prometa na
način, predpisan s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, tehničnimi predpisi ter splošnimi akti oziroma kolektivno pogodbo;
4) nadzor nad organizacijo in rednim nadzorovanjem pri
opravljanju železniškega prometa, stanjem in vzdrževanjem
železniških prog in vozil in izvajanjem predpisanih ukrepov za
varen železniški promet;
5) nadzor nad izvajanjem notranjega nadzora nad varnim
železniškim prometom.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad železniškimi delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa,
glede izpolnjevanja strokovne usposobljenosti, duševne in
telesne zmožnosti in izvajanja predpisov o delovnem času
opravljata republiški inšpektor železniškega prometa in pristojni inšpektor za delo.
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108. člen

113. člen

Će republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pristojni inšpektor za delo pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da so kršeni zakon ali podzakonski predpis
ali akt, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
1) odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
v roku, ki ga sam določi;
2) predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ali prestopka
oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kazen;
3) prijaviti kaznivo dejanje;
4) predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
5) odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če pri ureditvi križanja železniške proge s cesto
ne ravna v skladu z odločitvijo ministra, pristojnega za promet
in zveze (drjjgi odstavek 25. člena).
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek izvajalec, če pred tehničnim pregledom spodnjega in
zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na
progi ne opravi preizkušnje in poskusnega obratovanja (5.
člen).
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali izvajalca.

Ob odrejeni odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi
kakor koli lahko vplivale na varen železniški promet, pritožba
ne zadrži izvršitve.

114. člen
Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
25.000 SIT:

109. člen

1) če o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postrojih, napravah in objektih na progi ne vodi evidence in drugih tehničnih
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa v
skladu s predpisom (tretji odstavek 8. člena),

Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti Prometni inšpektorat
Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za
delo o vsaki nesreči. O vsakem trčenju, naletu ali iztirjenju
vlaka ga mora obvestiti takoj in ob vsakem času, prav tako
tudi o delih v varovalnem progovnem pasu, ki vplivajo na
varen železniški promet.

2) če v progovnem pasu gradi objekte ali postroje, ki so
namenjeni za nakladanje in razkladanje stvari, ki se prevažajo
po železnici, brez soglasja ministra, pristojnega za promet
(drugi odstavek 13. člena);

110. člen
Izvajalec mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpektoratu z dnem uveljavitve vse splošne in posamične akte, s
katerimi se ureja varen železniški promet.

3) če o železniškem vozilu ne vodi evidence in drugih tehničnih podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa, v
skladu s predpisom (drugi odstavek 39. člena);

KAZENSKE DOLOČBE

4) če vlečnega vozila v prometu po železniški progi z avtostop
napravo ne opremi z avtostop napravo ali napravami za vzpostavljanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in
centrom za upravljanje železniškega prometa ali napravami
za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov ali registrirnim
merilnikom hitrosti ali priborom za prvo pomoč ali gasilnimi
aparati ali če dizelskih lokomotiv ali električnih lokomotiv ali
motornih vozov ne opremi z budnostno napravo impulznega
tipa (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 46. člena);

111. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če Prometnemu inšpektoratu Republike Slovenije z dnem uveljavitve ne predloži splošnjh in posamičnih
aktov, s katerimi se ureja varen železniški promet (110. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

5) če opravlja promet vlakov za prevoz potnikov in tovornih
vlakov brez vnaprej določenega voznega reda ali če voznega
reda, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz potnikov,
javno ne objavi najmanj 15 dni pred njegovo uveljavitvijo ali
če se ne ravna po vnaprej določenem voznem redu (50. člen);

112. člen
Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
20.000 SIT:
1) če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne
usposobljenosti ali čigar usposobljenost za to delo ni bila
preverjena (peti odstavek 67. člena);

6) če vlaka med vožnjo po železniški progi ne zasede s
predpisanim številom železniških delavcev, ki imajo strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni (51. člen);
7) če uvrsti v vlak železniško vozilo, ki ne ustreza predpisanim
pogojem, tehničnim normativom za vozilo ali ni sposobna za
promet ali ni v mejah profila vozila ali presega osno obremenitev ali maso vozila na dolžinski m. določeno za železniške
proge, po kateri bo vozil vlak (drugi odstavek 53. člena);

2) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, po
opravljenem izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu,
na katerem so ugotovljeni neizpolnjeni zdravstveni pogoji,
predpisani za ta dela, ali če delavec ni bil na zdravstvenem
pregledu, na katerega je bil poslan (75. člen);

8) če tovornega voza, naloženega z nevarnimi snovmi, ne
označi ali če nevarnih snovi ne prevaža v skladu s predpisi o
prevozu nevarnih snovi (54. člen);

3) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, za
katerega se pri preverjanju duševne in telesne zmožnosti
ugotovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih
za opravljanje teh del, ali da dela pod vplivom alkohola ali
psihoaktivnih sredstev ali mamil (77. člen);

9) če največja hitrost vlaka ne ustrezna tehničnim pogojem
proge in železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejanski zavorni masi in sestavi vlaka, ali če je največja hitrost vlaka
večja od največje dovoljene progovne hitrosti (55. člen);

4) če na železniških postajah ali v depojih za vlečna vozila, v
katerih se železniškim delavcem, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa, zagotavlja počitek, ne
zagotovi prostorov za počitek v skladu s predpisi o varstvu pri
delu in varstvu pred hrupom v bivalnem okolju (83. člen);

10) če vlaka ne opremi s predpisanimi gasilnimi aparati in s
priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih
mestih (prvi odstavek 56. člena);
11) če vlaka za prevoz potnikov ponoči ter podnevi med
vožnjo skozi predor, ki traja dlje kot tri minute, ne osvetli ali če
vlaka za prevoz potnikov ne ogreva, kadar je zunanja temperatura nižja od +12° C (drugi in tretji odstavek 56. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.
poročevalec, št. 15
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12) če za vlak ne vodi podatkov o vlakovnem osebju, sestavi,
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim prometom (57. člen);

1) če v varovalnem progovnem pasu ne ravna v skladu s
predpisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo
(drugi odstavek 14. člena);

13) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju
proge ali postroju ali napravah ali objektih na progi ter med
opravljanjem del ne ukrepa za varen železniški promet in
varnost delavcev (prvi odstavek 58. člena);

2) če ne vzdržuje podvoza oziroma nadvoza (27. člen);
3) če za vozilo, ki vozi po cestah z dovoljenjem za izredni
prevoz, in skupna masa, osna obremenitev ali višina vozila
presegajo dopustna odstopanja na cestnem prehodu, ne pridobi soglasja izvajalca za prehod čez ta cestni prehod (drugi
odstavek 31. člena);

14) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju
proge ali postroju ali objektu na progi ne zavaruje delovišča
(drugi odstavek 58. člena);

4) če ne zagotovi zadostne preglednosti s ceste na železniško progo (prvi odstavek 33. člena);

15) če med trajanjem del na spodnjem ali zgornjem ustroju
proge ali postroju ali napravi ali objektu na progi ne organizira varnega železniškega prometa na mestu opravljanja teh
del (tretji odstavek 58. člena);

5) če v bližini cestnega prehoda ob železniški progi gradi
objekte, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in varnosti železniškega prometa, sadi drevje, visoko rastlinje ali stori
kaj drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje preglednost na
progo s ceste (drugi odstavek 33. člena);

16) če po končanih delih ne odstrani z železniške proge
ostankov materialnih ali delovnih sredstev ali signalov ali
drugih predmetov, ki jih je postavil pri opravljanju del, ali če
ne namesti opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški
promet (četrti odstavek 58. člena);

6) če ne vzdržuje delov cestnega prehoda in ne zagotavlja
varnega železniškega prometa oziroma vozišča na cestnem
prehodu ne vzdržuje tako, da je omogočen varen in neoviran
cestni promet (drugi odstavek 35. člena)

17) če uporablja prometno signalizacijo, ki ne ustreza organizaciji in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega prometa ali ne zagotavlja varnega železniškega prometa, ali če
pomen signalov ni enoten za vso republiko (59. člen);

7) če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani cestnega prehoda tako, da je po progi, čez katero pelje cestni prehod,
omogočen varen železniški promet (tretji odstavek 35. člena);

18) če železniške proge ne opremi s prometno signalizacijo
(60. člen);

8) če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge
železnice na železniško progo brez soglasja ministra, pristojnega za promet (102. člen);

19) če signala ne osvetli z lastnim svetlobnim virom al< ga ne
prevleče z odsevno snovjo (62. člen);
20) če s signalom ne označi začasne nevarnosti ter začasne
omejitve in prepovedi v železniškem prometu ali če ga ne
odstrani takoj, ko ni več razlogov, zaradi katerih je bil postavljen (63. člen);

9) če z izvajalcem ne sklene pogodbe o medsebojnih razmerjih pri zagotavljanju varnega železniškega prometa na
priključkih industrijskih tirov ali prog drugih železnic na
železniške proge (103. člen);
"*»
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

21) če na določenem mestu na odprti progi in prometnem
mestu ne postavi signala za opominjanje, namenjenega za
osebno varnost železniških delavcev in udeležencev v železniškem prometu (64. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje posameznik,
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

22) če signala ne dopolni, zamenja ali odstrani v primerih, ko
njegov pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter
mesto vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam
varnega železniškega prometa (65. člen);

(

116. člen

23) če ob izrednem dogodku v železniškem prometu ne
rešuje oseb in ne pomaga poškodovanim (prvi odstavek 90.
člena);

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če največja hitrost vlakov po industrijskih tirih
in po progah drugih železnic ni določena v poslovnem redu
glede na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov,
vrsto zaviranja, ali če ne sprejme poslovnega reda (104. člen).

24) če ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega
dogodka ne izvede ukrepov za njegovo čimprejšnjo vzpostavitev (drugi odstavek 90. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
117. člen

25) če ne ugotovi vzrokov izrednega dogodka v železniškem
prometu in okoliščin, po katerimi je nastal (prvi odstavek 91.
člena);

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba:

26) če ne določi objektov, posebno pomembnih za varen
železniški promet ter jih fizično in tehnično ne zavaruje (prvi
odstavek 97. člena);

1) če gradi gradbene in druge objekte, postavlja postroje,
napeljave in naprave ter sadi drevje v varovalnem progovnem
pasu v nasprotju s predpisi (tretji odstavek 13. člena);

27) če priključi industrijski tir ali progo druge železnice na
železniško progo v nasprotju z določitvijo ministra, pristojnega za promet (drugi odstavek 101. člena).

2) če na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno
ogroženo območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem
ne izvaja predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek
14. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 3.500 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.
e

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

115. član

118. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba:
o

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
200.000 SIT:
39
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1) če uporablja železniško vozilo ter naprave in opremo, ki
se vgrajujejo v to vozilo, pa ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih s tem zakonom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi
predpisi (prvi odstavek 37. člena);

4) če železniških postaj in izogibališč ne opremi s signalnovarnostnimi napravami in postroji, odvisno od največje hitrosti vlakov (prvi odstavek 9. člena);

2) če v mednarodnem železniškem prometu uporablja železniško vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z obveznimi
priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na
železniška vozila (tretji odstavek 37. člena);

5) če železniško progo cepi od železniške proge na odprti
progi, cepna kretnica pa ni nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi, ni izvedena s ščitnim
tirom in ni zavarovana s signalom, ki je predsignaliziran in je v
odvisnosti od lege cepne kretnice (10. člen);

3) če v železniški promet izroči železniško vozilo, ki ni tehnično pregledano (prvi odstavek 38. člena);

6) če križanje železniških prog ali križanje železniške proge z
industrijskim tirom ali progo druge železnice ni izvennivojsko
(11. člen);

4) če tehnično pregledanega in prevzetega železniškega
vozila ne vpiše v evidenco železniških vozil (prvi odstavek 39.
člena);

7) če na skupnem mostu za železniško progo in cesto popolnoma ne loči proge od vozišča ceste z varnostno ograjo (12.
člen);

5) če izdela oziroma kupi železniško vozilo, ki glede konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozila ter naprav in opreme
kot sestavnih delov tega vozila ne ustreza pogojem, predpisanim s tem zakonom, tehničnim predpisom za prototip vozila
ter obveznim priporočilom Mednarodne železniške zveze
(prvi odstavek 40. člena);

8) če ne zagotovi predpisane razdalje med železniško progo
in cesto (prvi in drugi odstavek 15. člena);
9) če ne izvede predpisanih ukrepov na mestu, na katerem so
postavljene naprave električnega omrežja, ki so pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje oseb (prvi odstavek 18.
člena);

6) če pri vožnji po železniški progi uporablja železniško
vozilo, prazno ali naloženo, ki ne izpolnjuje pogojev glede
profilov vozila, osne obremenitve in mase na dolžinski m,
določenim s tem zakonom (prvi odstavek 41. člena);

10) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov pred škodljivimi električnimi vplivi na telekomunikacijskih in signalnovarnostni postrojih in napravah ali na delih teh postrojev in
naprav, ki so v neposredni bližini električnega omrežja (drugi
odstavek 18. člena);

7) če železniškega vozila ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet, ali če ga redno ne nadzoruje ali
občasno ne pregleda (prvi in drugi odstavek 44. člena);

11) če v predpisani višini ne postavi kontaktnega vodnika
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v predpisano
višino in razdaljo z obeh strani cestnega prehoda ne postavi
zaščitnih višinskih profilov (19. člen);

8) če železniškega vozila ne opremi z napravami za samodejno zaviranje (prvi odstavek 45. člena);
9) če potniškega voza ne opremi z napravami za ogrevanje,
za električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi napravami,
gasilnimi aparati in če ga ne priredi za varno prehajanje iz
voza v voz (47. člen);
10) če na delu železniškega vozila, ki utegne priti v stik z
električno napetostjo in spraviti v nevarnost življenje oseb, ne
izvede varnostnih ukrepov v skladu s predpisom (48. člen).

12) če na prometnih mestih ne zagotovi prostorov ali naprav
in opreme, ki omogočajo upravljanje varnega železniškega
prometa (peti odstavek 20. člena);
13) če prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v prometu ne razsvetli ali jih ne oskrbi z napravami, postroji ali opremo,
potrebnimi za varnost potnikov in za varno delo (prvi odstavek
20. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali
pravne osebe.

14) če na železniških postajah na dvotirnih progah z veliko
pogostostjo potnikov s povprečnim letnim dnevnim prometom 500 potnikov ali 70 vlakov dostopov do vlakov ne izvede
tako, da potniki ne hodijo čez tire (drugi odstavek 20. člena);

119. člen
Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
250.000 SIT:

15) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne
zagotovi peronov, povezanih s prehodi pod progo ali nad njo,
ali peronov z dohodnimi potmi za usmerjanje potnikov na
cestni prehod ali prehod za pešce ali če jih ne zavaruje s
signali (tretji odstavek 20 člena);

1) če železniško progo projektira, gradi ali vzdržuje tako, da
ne ustreza prevozni ali prepustni moči proge ali hitrosti vlakov
ali dovoljeni osni obremenitvi ali masi vozil na dolžinski m ali
zahtevam varnega železniškega prometa ali drugim pogojem,
ki jih za posamezno progo predpiše minister, pristojen za
promet, ali če pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju ne
upošteva pogojev, določenih z obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniških prog (prvi odstavek 4. člena);

16) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne
postavi ograje med tiri, razen na postajališčih z otočnimi
peroni (četrti odstavek 20. člena);
17) če spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev,
naprav in objektov na progi ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet, ali jih redno ne nadzoruje ali
občasno ne pregleda (prvi odstavek 21. člena);

2) če izroči spodnji in zgornji ustroj proge ali postroje ali
naprave in objekte v železniški promet brez omejitev, preden
se s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo predpisane
pogoje in da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost
(prvi odstavek 6. člena);

18) če ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za vzdrževanje,
nadzor in pregledovanje spodnjih in zgornjih ustrojev prog,
postrojev, naprav in objektov na progah (drugi odstavek 21.
člena);

3) če gradi ali rekonstruira železniško progo, ki ne izpolnjuje
glavnih pogojev glede širine tira, polmera loka, odločilnega
nagiba nivelete, nagiba nivelete, razdalja med tiri na železniški postaji, razdalje med tiri na odprti progi dvotirnih in
vzporednih prog in osne obremenitve ali če gradi ali rekonstruira železniško progo, ki ne izpolnjuje pogojev prostega
profila za odprto progo, za mostove, za predore in za postaje
(prvi in drugi odstavek 7. člena);
poročevalec, št. 15

19) če cestnega prehoda ne vzdržuje v skladu s tem zakonom
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa (30. člen);
20) če ne organizira notranjega nadzora nad varnim železniškim prometom ali če trajno ne skrbi za varen železniški
40

promet v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in
splošnimi akti (84. člen);

2) če opravlja dela v železniškem prometu, za katera nima
strokovne izobrazbe in strokovne uposobljenosti (prvi odstavek 67. člena);

21) če na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov ali
močnih vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali ogrožanja
varnega železniškega prometa, ne ukrepa v skladu s predpisom o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in
objektov na njih pred elementarnimi nevarnostmi (prvi odstavek 98. člena);

3) če začne z deli ali opravlja dela na delovnem mestu, pri
čemer se čuti utrujeno ali bolno ali iz katerih koli drugih
razlogov nezmožno za opravljanje del (prvi in drugi odstavek
76. člena);
4) če začne z deli na delovnem mestu pod vplivom alkohola
ali psihoaktivnih sredstev ali mamil, ali med deli uživa alkoholne pijače, mamila ali psihoaktivna sredstva (tretji odstavek
76. člena);

22) če železniškega prometa ne opravlja pozimi v skladu z
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega
prometa pozimi (99. člen);
23) če industrijski tir ali progo druge železnice priključi na
železniško progo na odprti progi, priključna kretnica pa ni
nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta na
progi, nima ščitnega tira, ni zavarovana s signalom, ki je
predsignaliziran in je v odvisnosti od lege priključne kretnice
(prvi odstavek 101. člena).

Vlada izda podzakonski predpis k temu zakonu;

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali
pravne osebe.

I) o kategorizaciji, klasifikaciji in oznakah železniških prog
(drugi odstavek 8. člena) v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

120. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT:

124. člen

PODZAKONSKI PREDPISI
123. člen

Minister, pristojen za promet, izda podzakonske predpise k
temu zakonu:

1) če prehaja čez železniško progo zunaj cestnega prehoda ali
prehoda za pešce (prvi odstavek 28. člena);

1) o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniških prog (prvi odstavek 4. člena);

2) če je ali se zateče na kraj izrednega dogodka v železniškem
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan ali se je smrtno
ponesrečil, pa ne sodeluje pri reševanju poškodovancev, ali
če o tem takoj ne obvesti izvajalca; če se je kdo smrtno
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notranje zadeve (drugi odstavek 91. člena);

2) o pogojih za preizkušnjo in poskusno obratovanje spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na progi (5. člen);
3) o pogojih prostega profila za železniške proge (drugi
odstavek 7. člena); ■»
4) o evidenci in drugih tehničnih podatkih, pomembnih za
varnost železniškega prometa na spodnjem in zgornjem
ustroju prog, postrojih, napravah in objektih na progah (tretji
odstavek 8. člena);

3) če ovira varen železniški promet (1. do 10. točka prvega
odstavka 94. člena);
4) če na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železniškem območju, in v vlakih ne spoštuje notranjega reda v
železniškem prometu (prvi odstavek 96. člena);
f
121. člen

5) o pogojih in ukrepih za gradnjo gradbenih objektov,
drugih objektov, postavljanja postrojev, napeljav in naprav ter
saditev drevja v varovalnem progovnem pasu (četrti odstavek
13. člena);

Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT;
1) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje
pri opravljanju železniškega prometa, opravljati delo ali ga
razporedi na delo v nasprotju z določbami tega zakona in
splošnega akta oziroma kolektivne pogodbe o dnevnem in
tedenskem počitku in razporeditvi v izmene (82. člen);

6) o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo v varovalnem progovnem pasu (tretji odstavek 14. člena);
7) o pogojih za graditev in vzdrževanje sistema železniških
zvez (drugi odstavek 16. člena);
8) o varstvenih ukrepih na mestih, na katerih so postavljene
naprave električnega omrežja, ki so pod napetostjo (prvi
odstavek 18. člena);

2) če trajno ne nadzira uporabe določb tega zakona ali ne
ukrepa za uporabo določb tega zakona (prvi odstavek 86.
člena);

9) o ukrepih za varstvo pred škodljivimi električnimi vplivi na
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih in napravah (drugi odstavek 18. člena);
10) o prostorih, napravah in opremi prometnih mest (prvi
odstavek 20. člena);

3) če železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri
opravljanju železniškega prometa, začasno ne prepove opravljanja del na delovnem mestu v primerih iz 1. do 4. točke
prvega odstavka 88. člena tega zakona (drugi odstavek 88.
člena).

II)o vzdrževanju, nadzoru in in pregledih spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na progi
(prvi odstavek 21. člena);

122. člen
Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT:

12) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalec in organizacije, ki vzdržujejo, nadzirajo in občasno pregledujejo spodnje
in zgornje ustroje prog, postrojev, naprav in objektov na
progah (drugi odstavek 21. člena);

1) če ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih, danih s signali, ali če ne ravna po signalu, ki ima pomen
obveznega ukaza ali opozorila, ali če v železniškem prometu
ne daje predpisanih signalov ali če se ne ravna po njih (66.
člen);

13) o pogojih za določitev mest cestnih prehodov, vrste prometa ter ukrepih, potrebnih za zagotovitev varnega prometa
na cestnih prehodih (drugi odstavek 29. člena);
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14) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila za
opravljanje varnega železniškega prometa ter o pogojih glede
tehnično-tehnološke enotnosti na železnici (drugi odstavek
38. člena);

37) o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa pozimi
(99. člen);

15)o evidenci in drugih tehničnih podatkih železniških vozil,
pomembnih za varen železniški promet (drugi odstavek 39.
člena);

38) o delovnih mestih, na katerih železniški delavci neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (prvi
odstavek 71. člena);

16)o tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati prototip železniškega vozila, ter o načinu in postopku za odobritev prototipa (drugi odstavek 40. člena);

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

17) o pogojih, pod katerimi smejo železniška vozila, ki ne
izpolnjujejo pogojev, predpisanih za železniške proge, voziti
po teh progah (drugi odstavek 41. člena);

Minister, pristojen za promet in zveze, izdaja tehnične predpise za železniške proge in železniška vozila v sodelovanju z
Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

18) o načinu vzdrževanja in občasnih pregledih železniških
vozil (tretji odstavek 44. člena);

126. člen

v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona:

125. člen

Minister, pristojen za zdravstvo, izda podzakonska predpisa k
temu zakonu:

19) o merilih za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem parku izvajalca opremljeni z ročnimi ali pritrdilnimi zavorami (četrti odstavek 45. člena);

1) o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa, in načinu njihovega ugotavljanja ter
pogostosti in rednosti njihovega preverjanja (tretji odstavek
71. člena);

20) o pogojih in ukrepih, pod katerimi smejo vozili po železniških progah z avtostop napravo vozila, ki niso opremljena z
brezhibno delujočo napravo (drugi odstavek 46. člena);
21) o varnostnih ukrepih na delih železniških vozil, ki utegjeno priti v stik z električno napetostjo (48. člen);

2) o načinu, obsegu, pogostosti in rednosti postopka preverjanja duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(četrti odstavek 76. člena)

22) o načinu organiziranosti in opravljanja železniškega prometa (drugi odstavek 49. člena);

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

23) o sestavi vlakov in razporeditvi vozil v vlaku (drugi odstavek 49. člena);

127. člen

24) o načinu zaviranja vlakov (drugi odstavek 49. člena);

Minister, pristojen za šolstvo, izda-podzakonski predpis k
temu zakonu:

25) o zasedbi vlakov z železniškimi delavci med vožnjo po
železniški progi (drugi odstavek 51. člena);

1) o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti železniških delavcev ter programih za usposabljanje in opravljanje
strokovnega izpita (prvi odstavek 67. člena)

26) o osvetlitvi vlakov (drugi odstavek 56. člena);
27) o opremi vlakov z gasilnimi aparati in priborom za prvo
pomoč (tretji odstavek 56. člena);

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
128. člen

28. o ogrevanju vlakov (tretji odstavek 56. člena);

Izvajalec sprejme splošne akte:

29. o signalih, vrsti, pomenu, obliki, barvi, najmanjši vidni
razdalji, mestu za vgraditev oziroma postavitev ter načinu
njihove uporabe (drugi odstavek 61. člena);

1) o dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (82. člen);

30) o merilih za delo v izmenah železniških delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(šesti odstavek 79. člena);

2) o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notranjega nadzora nad varnim železniškim prometom (85. člen);

31) o organizaciji in načinu opravljanja nadzora nad varnim
železniškim prometom (drugi odstavek 84. člena);

3) o kršitvah delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim
prometom ter okoliščinah in pogojih, pod katerimi se delavcem za kršitev delovne obveznosti izreče eden izmed disciplinskih ukrepov, postopku za izvajanje teh ukrepov ter pravicah o obveznostih in odgovornostih organov, ki odločajo o
disciplinski odgovornosti (drugi odstavek 87. člena)

32) o načinu ugotavljanja, evidentiranja in statističnega
spremljanja ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih v
železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za
varen železniški promet (tretji odstavek 92. člena);

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona oziroma podelitve
koncesije.

33) o dostopu udeležencev v železniškem prometu in cestnih
vozil na železniško območje (prvi odstavek 95. člena);

129. člen

34) o notranjem redu v železniškem prometu (prvi odstavek
96. člena);
35) o merilih za določitev objektov, posebno pomembnih za
varen železniški promet (drugi odstavek 97. člena);

Dovoljenja in soglasja iz drugega odstavka 31. člena in 95.
člena tega zakona izdaja izvajalec na podlagi javnega pooblastila, dodeljenega s tem zakonom.

36) o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in objektov na njih na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov
ali močnih vetrov (prvi odstavek 98. člena);

Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavka, razen iz
drugega odstavka 31. člena tega zakona je dovoljena posebna
pritožba na Ministrstvo za promet in zveze.
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morajo biti v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
postavljeni zaščitni višinski profili in prometni znaki prepovedi prometa za prazna ali naložena cestna vozila, katerih
višina presega višino med spodnjim robom konstrukcije podvoza in voziščem ceste.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
130. člen
Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka 15. člena tega zakona, morajo imeti na teh
mestih zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od uveljavitve
tega zakona.

Zaščitne višine profile in prometne znake prepovedi prometa
za cestna vozila iz prejšnjega odstavka mora postaviti in
vzdrževati upravljalec ceste.

131. člen

138. člen

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka 24. člena tega
zakona, morajo biti izvedena kot izvennivojska v štirih letih od
uveljavitve tega zakona.

Na obstoječih cestnih prehodih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
prvega odstavka 19. člena tega zakona, mora biti kontaktni
vodnik enosmernega sistema napetosti 3 kV oziroma enofaznih sistemov 25 kV, 50 Hz in 15 kV 16 2/3 Hz postavljen v višini,
določeni v prvem odstavku 19. člena tega zakona, v petih letih
od uveljavitve tega zakona.

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki z
dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega
odstavka 24. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot
izvennivojska v šestih letih od uveljavitve tega zakona.

Zaradi varnosti cestnega prometa čez cestne prehode iz
prejšnjega odstavka morajo biti v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona z obeh strani cestnega prehoda na razdalji
najmanj 10 m pred zaščitnimi višinskimi profili postavljeni
prometni znaki za prepoved prometa cestnih vozil, katerih
višina presega označeno višino.

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona,
morajo biti izvedena kot izvennivojska v desetih letih od
uveljavitve tega zakona. Minister, pristojen za promet in
zveze, lahko odloči, da se gradnja izvennivojskega križanja
opusti v primerih, ko je tehnično neizvedljiva.

Prometne znake iz prejšnjega odstavka mora postaviti in
vzdrževati upravljalec ceste.

132. člen

139. člen

Pri rekonstrukciji obstoječih drugih železniških prog, na katerih je tehnično neizvedljivo izpolniti pogoje iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega zakona, se smejo v soglasju z
ministrom, pristojnim za promet, izjemoma uporabiti pogoji in
tehnični normativi, ki odstopajo od teh pogojev.

Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega zakona
smejo do 31.12.1997 voziti neopremljena z avtostop napravo
kot vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop
napravo: premikalne lokomotive, parne lokomotive, težke
motorne drezine, gradbeni stroji in stroji za pluženje.

133. člen

140. člen

Z rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov, na katerih je
tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno uporabiti
pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, se ne smejo
poslabšati obstoječe razmere. Rekonstrukcija se opravi v
soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze.

Železniški delavci, ki so pridobili pravico voziti vlečno vozilo
oziroma urejati železniški promet v skladu z 68. in 69. členom
Zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni
list, št. 26/91), ohranijo to pravico z dnem uveljavitve tega
zakona.

Odstopanja od pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti
posebej obrazložena in utemeljena v tehnični dokumentaciji
za rekonstrukcijo.

141. člen
Do izdaje predpisov iz 123. do vključno 128. člena tega
zakona se uporabljajo:

134. člen

1) Signalni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81. 4/85.
1/88, 8/89);

Obstoječe železniške proge morajo izpolnjevati pogoje iz 1.
točke prvega odstavka in tretjega odstavka 9. člena tega
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

2) Prometni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/81, 4-5/82, 6/83, 3/
88, 8/89):

135. člen

3) Pravilnik o enotni organizaciji in delu operativne službe na
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/82, 2/83, 5/90);

Obstoječe železniške proge, proge drugih železnic in industrijski tiri morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena in prvega
odstavka 101. člena tega zakona v treh letih od uveljavitve
tega zakona.

4) Prometno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 2/84, 4/
88);

Do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka, sme biti največja hitrost vlakov čez kretniško območje na prometnih
mestih iz 10. člena in prvega odstavka 101. člena tega zakona
največ 50 km/h.

5) Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 3/87, 8/88);
6) Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem
vozilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/87, prečiščeno besedilo 3/90);

136. člen

7) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih z avtomatskim progovnim blokom - APB (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/90);

Obstoječa postajališča na dvotirnih železniških progah
morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega in četrtega odstavka 20.
člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

8) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih s telekomando (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87 prečiščeno
besedilo 3/90);

137. člen
Na obstoječih podvozih, katerih spodnji rob konstrukcije nad
voziščem ceste je postavljen v višini, ki je manjša od največje
dovoljene višine praznega ali naloženega cestnega vozila,

9) Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo
voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89);
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10) Navodilo o označevanju vlakov na progah (SI. glasnik,
ZJŽ, št. 1/86, 8-9/87, 4/88);

35) Navodilo za rabo signalov za električno vleko (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8-9/87, 8/89);

11) Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove
uporabe (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 4/88);

36) Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (SI.
glasnik ZJŽ, št. 9/59);

12) Navodilo o ugotavljanju in evidenci kapacitet in organizaciji tovornega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/91);

37) Navodilo o garanciji kvalitet opravljenih popravil železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79);

13) Navodilo o postopkih v primeru izrednih dogodkov (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/72, prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89);

38) Navodilo za opravljanje kontrolnih pregledov tovornih voz
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/80, 10/82);

14) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/89, 13/89);

39) Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ,
št. 2/84, 2/88, 7/88);

15) Predpisi za nakladanje (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/73);

40) Navodilo za popravilo kolesnih dvojic in ležajnih čepov
(SI. glasnik ZJŽ, št. 6/58);

16) Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/
88, 5/89, 13/89);

41) Pravilnik za vleko na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/67);

17) Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na
vlečnih vozilih (SI. glasnik ZJZ, št. 2/83);

42) Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu
železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/78);

18) Pravilnik o opremi železniških tirnih vozil z aparati za
gašenje požarov (SI. glasnik ZJŽ, št. 4-5/82);

43) Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87);

19) Pravilnik za varilska dela na železniških vozilih (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/81);

44) Navodilo za delo strojnega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/
67);

20) Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/85);

45) Navodilo za upravljanje samično zasedenih vlečnih vozil
pri vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86,4/87,13/
87, 8/89, 8/90);

21) Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke
na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 12/88);

46) Navodilo za promet motornih vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/
82, 10/82);

22) Pravilnik o železniških standardih (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/
89);

47) Pravilnik tehnično vozovne dejavnosti (SI. glasnik ZJŽ, št.
6/88);

23) Navodilo za varnostne ukrepe pri električnem toku na
elektrificiranih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/78);

48) Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/
90);

24) Priročnik za varnostne ukrepe prj električnem toku na
voznem omrežju enofaznega sistema 25 kV. 50 Hz, JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/79);

49) Navodilo za vodenje evidence vozovne tehnične službe na
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79);
50) Navodilo za ogrevanje potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 71
72);

25) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na
voznem omrežju enosmernega sistema 3kV, JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 10/78);

51) Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških
voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/55);

26) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/90);

52) Pravilnik o negi železniških voz in motornih voz (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/88);

27) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmernim sistemom 3kV (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66);

53) Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz
osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške vlake na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/70);

28) Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti na
vlečnih in drugih vozilih in obdelavi trakov za registriranje (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/80, 8/90);

54) Navodilo o meritvah in preizkušanju voznega omrežja na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89);

29) Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (SI. glasnik ZJŽ,
št. 2/88);
«
30) Navodilo za zaviranje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št 11/88, 13/
89);

55) Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/
83);
56) Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po opravljenem popravilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83);

31) Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svjem
sestavu tovorne vozove SŽD (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/89, 7/90);

57) Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na JŽ (SI.
glasnik ZJŽ. št. 3/88);

32) Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje v
vozilih JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/68);

58) Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težkih motornih drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85);

33) Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salonskih, inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ,
št. 5/70);

59) Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90);

34) Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in
vzdrževanja vlečnih vozil JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/84);
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60) Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in tirnic za
izolirne stike (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86);
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61) Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja železniških
prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85);

86) Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za radiodispečerske zveze na območju JŽ (GDJŽ 3994/73);

62) Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na progah J Ž
(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71, 5/76, 8/89, 2/90);

87) Odločba o tehničnih pogojih za progovna vozila, ki vozijo
na progah, opremljenih z APB in TK (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76);

63) Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71);

88) Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60
(SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75, 8/09);

64) Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških
mostov in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/77);

89) Navodilo za vgradnjo, preizkušanje, predajo v obratovanje
in vzdrževanje lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75);

65) Pravilnik o kategorizaciji prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/0, 10/
89, 15/89, 9/90);

90) Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje progovnih AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/
75);

66)Navodila o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v
neprekinjeno zvarjenih trakovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/69);
67) Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe pravilnika za
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/71);

91) Navodilo o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z AS
napravami, na progah, opremljenih s progovnim delom AS
naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82, 8/82);

68) Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI. glasnik ZJŽ,
št. 6-7Z86);

92) Navodilo za vzdrževanja telegrafsko-telefonskih vodov in
linij (GDJŽ 4318/55);

69) Navodilo o tehničnih pogojih za izdelavo in prevzem
betonskih pragov tipa JŽ - 70 (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/72);

93) Navodilo o tehničnem pregledu signalnovarnostnih
naprav (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/78);

70) Navodilo za prevzem lesenih pragov in kontrolo njihovega
impregniranja (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74);

94) Pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 5/79);

71) Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem
postopku z zmanjšanim svitkom (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/86);

95) Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6-7/86, prečiščeno besedilo 2/87, 6/90);

72) Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih
prog za večje hitrosti (SI. glasnik z dne 12. 4. 1979);
73) Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stanja prog na
mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/88);

96) Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in pooblastilih delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/89);

74) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
pritrditve »Pandroll« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87);

97) Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ,
št. 47/78);

75) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
sponke »SKL-2« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87);

98) Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/79);

76) Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov
na mostovih JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 12. 4. 1979);

99) Pravilnik o opremi vlakov s priborom za prvo pomoč (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/79);

77) Navodilo o tehnološkem postopku za protikorozijsko zaščito tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosilcev (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/87);

100) Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(SI. glasnik ZJŽ, št. 5/79);

78) Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/73, 8/84);

101) Pravilnik o merilih za delo v izmenah za železniške
delavce, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82);

79) Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/85);

102) Pravilnik o organizaciji in izvajanju akcije za izboljšanje
kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86);

80) Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacijkih zvez, naprav
in postrojev na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 9. 4. 1974);

103) Navodilo za rabo pravilnika Združenja za mednarodne
vozne olajšave železniškega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/81,
9/88);

81) Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovarnostne naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 27/57);
82) Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na potnih prehodih v nivoju (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/74);
•
83) Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne
opreme in telekomunikacijske opreme na magistralnih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/71);

104) Navodilo o priročnih lekarnah in o nuđenju prve pomoči
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi
železniškim potnikom (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/67);
105) Navodilo o zbiranju in obdelavi medicinskih podatkov o
obolenjih, poškodbah in smrtnosti delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/67);
° o

84) Tehnični pogoji za visokofrekvenčne naprave sistema V300 (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/67);

106) Navodilo za dokazovanje prisotnosti alkohola v organizmu delavcev med delovnim časom na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 5/67);

85) Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske
centre (SI. glasnik ZJŽ, št. 2-3/63);
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107) Navodilo za rabo Pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

129) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov,
Prilogi V in VI (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/88);
130) Samoupravni sporazum o skupni uporabi in izenačevanju tovornih voz, kontejnerjev in ponjav na mreži JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/74, 6/87);

108) Pravilnik o prevozu nevarnih snovi na železnicah v notranjem in mednarodnem prometu (Uradni list SFRJ Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 59/72, 6/78);

131) Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet
železniških vozil (Ur. list SFRJ. št. 26/69);

109) Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem,
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/
86, 2/87, 9/90);

132) Navodilo za rabo Samoupravnega sporazuma o sprotnem vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št.
1/77);

110) Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objektov (Ur. list FLRJ, št. 44/49);

133) Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje »Schaltbau« v
potniških vozovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/68);

111) Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov
(Uradni list FLRJ, št 78/49, 82/49);

,134) Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih
vozičkov Y-25 in tipa Y-27, sprejetih na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
2/87);

112) Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in gradnjo železniški predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/73);
113) Odločba o specifični naravi železniških mostov kot gradbenih del (Uradni list FLRJ, št. 87/49);

135) Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55);
136) Navodilo o prevozu tanka M-84 in njegovih modifikacij
(SI. glasnik ZJŽ, št. 1/88);

114) Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo
projektov železniških mostov in prepustov (Uradni list FLRJ,
št. 7/50);

137) Navodilo o rabi sovjetskih voz cistern na progah JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/88, 5/89);

115) Odločba o postopku pri proektiranju in gradnji električnih vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list
FLRJ, št. 52/50);

138) Navodilo za oplemenitev vode za dizelska goriva (SI.
glasnik ZJŽ, št. 10/73);

116) Pravilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z
odprtim kuriščem na trda goriva v varovalnem progovnem
pasu in progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS, št.
17/82);

142. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:

117) Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87);

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:

1) Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81, 36/81, 38/86)

1) Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni
list SFRJ. št. 26/91);

118) Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 26/91-1, 28/91-1);
119) Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in
zvez (SI. glasnik ZJŽ, št. 46/77);

2) Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list♦
FNRJ, št. 50/60,13/63, prečiščeno besedilo 15/63,5/66, prečiščeno besedilo 50/68, 55/68, 10/70);

120) Navodilo za kontrolo izvajanja voznega reda in uporabo
prometno-tehničnih predpisov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/84);

3) Samoupravni sporazum o sprotnem vzdrževanju tovornih
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76);

121) Navodilo o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/
88, 6/89);
122) Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s signalnovarnostnimi napravami in postroji glede na maksimalno
dovoljeno hitrost vožnje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/78);

4) Samoupravni sporazum o skupni organizaciji vleke vlakov
in medsebojni uporabi vlečnih vozil (SI. glasnik ZJŽ. št. 6/90);

123) Navodilo za ugotavljanje tokov potnikov v mednarodnih
vlakih in vlakih notranjega skupnega prometa (SI. glasnik ZJŽ,
št. 8-9/91);

6) Samoupravni sporazum o plačilu škode, povzročene na
transportnih sredstvih v železniškem prometu (SI. glasnik
ZJŽ, št. 1/84, 6/90);

124) Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov
(GDJŽz dne 3. 6. 1956);

7) Samoupravni sporazum o dobavi in pomoči v električni
energiji, gorivu, mazivu in potrošnem materialu in oskrbi vozil
med ZTP (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77);

5) Samoupravni sporazum o rezervnih delih za vozna sredstva
in naprave v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
8/75, 15/89);

125) Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih
progah med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ,
št. 9/83);

8) Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih, delovnih
pogojih in odgovornosti kontrolnoprevzemnih organov JŽ pri
novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (SI. glasnik ZJŽ,
št-9/78, 8/89);

126) Navodilo za izdelavo tehnološkega procesa dela na ranžirnih in razporednih postajah (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/72);
127) Pravilnik o opravljanju radiotelegrafske službe na JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/63);

9) Samoupravni sporazum o skupni rabi tehničnih sredstev za
nadzor brezhibnosti in določitev tehničnih karakteristik
osnovnih transportnih zmogljivosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

128) Kažipot za pošiljanje telegramov na omrežju JŽ v notranjem in mednarodnem železniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ,
št. 11-12/75);

10) Navodilo za rabo samoupravnega sporazuma o sprotnem
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77,
8/82, 10/82);
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29) Navodilo za obdelavo podatkov popisa tovornih voz na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/85,1. 2/89);

11) Metodologija delitve dela in stroškov med ŽTP (UOZJŽ
2054/67);
12) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v
sestavi JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/88);

30) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82):

13) Pravilnik za skupno uporabo tovornih voz v mednarodnem
prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/89);

31) Samoupravni sporazum o tekočem vzdrževanju tovornih
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76);

14) Pravilnik o skupni uporabi potniških in prtljažnih voz v
mednarodnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/87);

32) Samoupravni sporazuhn o rezervnih delih voznih sredstev
inb postrojev v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 8/86, 15/89);

15) Navodilo o prometu salonskih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 21
80);

33) Samoupravni sporazum o nadomestilu škode na transportnih sredstvih na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90);

16) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ. št. 8/74, 8/82);

34) Pravilnik o mikrotilmanju na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 10/88);

17) Pravilnik o službeni obleki na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88);

35) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v
sestavi JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 273/80);

18) Pravilnik o prometu specialnega vlaka (SI. glasnik ZJŽ, št
9/78);

36) Samoupravni sporazum o združevanju v Skupnost jugoslovanskih železnic (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/81);

19) Samoupravni sporazum o uresničevanju voznega reda (SI.
glasnik ZJŽ, št. 11/86);

37) Pravilnik o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe učiteljev za
izvajanje pouka v I.-V. stopnji strokovne izobrazbe v železniških vzgojno-izobraževalnih organizacijah (SI. glasnik ZJŽ, št.
5/84);

20) Samoupravni sporazum o delu vlakospremnega osebja v
skupnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87);
21) Samoupravni sporazum o skupni uporabi, nadomestilu za
opravljeno delo, nadurno zadrževanje in nedostavljanje potniških voz (SI glasnik ZJŽ, št. 1/86);

38) Pravilnik o kriterijih za izrekanje ukrepov prenehanja
delovnega razmerja in ukrepov razporeditve delavcev na
druga dela in delovne naloge zaradi težje kršitve pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št 6/89);

23) Navodilo o signaliziranju zaključka vlaka s signalnimi
svetilkami z rdečo utripajočo lučjo in postopek ravnanja z
njimi (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87);

39) Navodilo za usklajevanje strokovne izobrazbe, pridobljene
po prejšnjih predpisih (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

24) Navodilo o preoznačevanju potniških voz normalnega tira
(SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66);

40) Samoupravni sporazum o dodeljevanju nagrade 15. april
- dan železničarjev JugQslavije in drugih nagrad Skupnosti
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88);

25) Navodilo za uporabo Samoupravnega sporazuma o uresničevanju voznega reda (SI. glasnik ZJZ, št. 1/87);

41) Samoupravni sporazum o predstavnikih JŽ v tujini (SI.
glasnik ZJŽ, št. 4/84);

26) Samoupravni sporazum o omejitvi nakladanja na mreži JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84);

42) Samoupravni sporazum o temeljih sistema srednjega
usmerjenega izobraževanja kadrov na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
1/87 prečiščeno besedilo);

27) Samoupravni sporazum o oddaji voznih sredstev na
začasno uporabo v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik
ZJŽ, št. 11-12/75);

143. člen

28) Navodilo za popis tovornih voz na progah JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 3/85, I. 2/89);

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

UVOD

Predlagatelj je drugo obravnavo predloga zakona opravil še
redakcijske izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njegovega lektoriranja in uskladitve besedila in ki v nobenem primeru ne spreminjajo vsebine prvotnih rešitev.

Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
zakona o varnosti železniškega prometa opravil na svoji 30.
seji, dne 26. 4. 1995, in ga sprejel kot primerno podlago za
nadaljno pripravo zakona. Hkrati je zadolžil predlagatelja, da
pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva
njegova stališča in pripombe, opredeljene v stališčih in
sklepih.

1. STALIŠČA IN PRIPOMBE DRŽA VNEGA ZBORA
1.1 V 2. členu naj se opredeli kategorizacija (manj prometnih)
drugih prog. V besedilu je delno upoštevana pripomba
(glavne in regionalne proge), klasifikacijo in kategorizacijo
prog pa bo opredelila Vlada Republike Slovenije v podzakonskem aktu. Delitev na glavne in druge proge je upoštevana v
celotnem besedilu zakona (2. člen, prvi odstavek, 6. točka, 7.
točka, 8. točka, 10. točka; 7. člen, 7. točka; 8. člen; 9. člen, prvi
odstavek, 1. točka;).

Predlagatelj je stališča in pripombe Državnega zbora, ki so se
nanašale na posamezne zakonske rešitve, v celoti upošteval
ter v skladu z njimi dopolnil zakonsko besedilo za drugo
obravnavo. Nekaterih od teh stališč in pripomb pa iz obrazloženih razlogov ni mogel podpreti ali vsaj ne v predlagani
rešitvi, zato v amandmajski obliki predlaga opustitev ali drugačno rešitev materije, na katero se stališča ali pripombe
nanašajo. Z amandmaji predlagatelja so nadalje predlagane
še nekatere spremembe posameznih rešitev iz prve obravnave
predloga zakona, z namenom, da se le-ta izboljša.

1.2 V 69. členu naj se kot primerna starost za voznika vlečnega vozila upošteva dopolnjenih 18 let namesto 21 let. Stališče državnega zbora je upoštevano s tem, da je z dopolnitvijo 69. člena posebej določeno, v katerih primerih to ni
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mogoče Odstopanja so obrazložena s primerjavo ureditve v
železniškem, cestnem in letalskem prometu v nekaterih
sosednjih državah (69. člen, prvi odtavek, 2. točka, doda se
nova 6. točka, doda se nov drugi odstavek
%
1.3 V 69. drugi odstavek in 70. členu naj se med pogoje
opredeli aktivno znanie slovenskega jezika. Pogoj aktivnega
znanja slovenskega jezika je vključen v določbe navedenih
členov (69. člen glej pod 1.2; 70. člen, doda se nova 6. točka).

posebnosti nadzora železniškega prometa. Sprememba je
izvedena s spremembo 106. člena in s spremembo, ki je zajeta
v predlagateljevem amandmaju št. 21.
1.5.6 Posebej skrbno bo potrebno ponovno proučiti rešitve v
kazenskih določbah in jih urediti v ustrezen vrstni red po teži
kršitev ter pravilno opredeljenih subjektih kršitev. Pripomba
je upoštevana, tako da je razvrstitev členov, glede na predloženo besedilo za prvo branje, spremenjena. Vsebina kazenskih določb je prilagojena redakcijskim popravkom besedila.

1.4 V 79: in BO. členu naj se prouči smiselnost določnejših
opredelitev delovnega časa železniških delavcev od nastopa
do začetka dela, za dokončanje izmene, časa vožnje in časa
zadrževanja na prometnih mestih.
Po proučitvi te problematike je vsebina členov skrčena na
minimalno potrebno, saj so ostala določila zajeta v Zakonu o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in Kolektivni
pogodbi. Podrobnejše pa bo to področje obdelano v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze, v
soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne
zadeve. Vsebina je opredeljena v amandmajih št. 8, 9, 10, 11,
12, 13 in 14 predlagatelja.

1.5.7 Po oceni Sekretariata bi bilo potrebno tudi racionalneje
in pravno tehnično ustrezneje pristopiti k oblikovanju prehodnih in končnih določb, saj obsežno in podrobno navajanje
posamičnih podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki še
nadalje ostanejo v veljavi in tistih, ki z uveljavitvijo zakona
prenehajo veljati povzroča le nepreglednost teh določb. Pripomba je delno upoštevana v rešitvah, predloženih z amandmaji št. 23 do 30 predlagatelja.
1.5.8 Sekretariat meni, da /e potrebno za naslednjo fazo
zakonodajnega postopka celotno zakonsko besedilo pravno
tehnično prečistiti in redakcijsko urediti. Pripomba je upoštevana (1. člen, prvi odstavek; 2. člen, prvi odstavek. 14. točka,
15. točka, 25. točka, 34. točka, 37. točka, 40 točka, 53. točka,
55. točka; 4. člen, prvi odstavek, tretji odstavek, četrti odstavek; 5. člen; 7. člen, drugi odstavek; 8. člen, tretji odstavek;
10. člen; 13. člen, drugi, tretji in četrti odstavek; 14. člen. tretji
odstavek; 16. člen, drugi odstavek; 17. člen; 18. člen, prvi in
drugi odstavek; 20. člen, prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek; 21. člen, prvi in drugi odstavek; 22. člen prvi odstavek. 2.
točka, 3. točka, 4. točka, drugi odstavek; 23. člen; 24. člen,
prvi odstavek, drugi odstavek, 25. člen, prvi odstavek, drugi
odstavek; 26. člen; 27. člen, prvi odstavek; 29. člen, drugi
odstavek; 32. člen, drugi odstavek; 34. člen; 37. člen, drugi
odstavek, tretji odstavek; 38. člen. drugi in tretji odstavek; 39.
člen, drugi odstavek; 40. člen, prvi, drugi in tretji odstavek; 41.
člen, drugi odstavek; 42. člen, drugi odstavek; 43. člen; 44.
člen, tretji odstavek; 45. člen, četrti odstavek; 46. člen, tretji
odstavek; 48. člen; 49. člen, prvi odstavek, drugi odstavek; 51.
člen, drugi odstavek; 56. člen. četrti odstavek; 59. člen; 61.
člen. drugi odstavek: 66 člen, tretji odstavek; 5. Podpoglavje;
69. člen; 70. člen; razdelek 5.3; 71. člen, prvi odstavek, tretji
odstavek; 74. člen; 76. člen, četrti odstavek; razdelek 5.4; 80.
člen, tretji odstavek; 84. člen, drugi odstavek; 91. člen, drugi
odstavek; 92. člen, tretji odstavek; 95. člen, prvi odstavek: 96.
člen, prvi odstavek, tretji odstavek; 97. člen, drugi odstavek;
98. člen, prvi odstavek; 99. člen; 101. člen, prvi odstavek,
drugi odstavek; 102. člen; 104. člen; 109. člen; 125. člen; 129.
člen, prvi odstavek; 131. člen, prvi odstavek, tretji odstavek;
135. člen, drugi odstavek; 140. člen; 142. člen, prvi odstavek,
22. točka).
1.6 Vskladi naj se poimenovanje posameznih kategorij železniških prog z nazivi, ki izhajajo iz predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
Poimenovanje posameznih železniških prog je usklajeno
(obrazložitev pod tč. 1.1).

1.5 Upošteva naj se mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.
1.5.1 Sekretariat opozarja na nezadostno opredelitev »javnega« prevoza potnikov in stvari in prevoza -za lastne
potrebe« na industrijskih železnicah in progah drugih železnic. Zakon o varnosti v železniškem prometu opredeljuje
pogoje za varen in urejen železniški -javni- promet, ki velja
tudi za industrijske tire in proge drugih železnic, v kolikor
minister, pristojen za promet in zveze, s soglasjem k načinu
opravljanja prometa ne odredi drugače (člen. 100 in naslednji
predloga). Beseda stvari je v celotnem besedilu zakona zamenjana z besedo blago; beseda potnik, kadar gre za prevoz
oseb po industrijskih tirih ali progah drugih železnic je zamenjana z besedo oseba; besede potniški in/ali tovorni voz so
zamenjane z besedami potniški in/ali tovorni vagon (2. člen,
prvi odstavek, 2. točka, 5. točka, 9. točka, 23 točka, 24. točka,
32. točka, 33. točka, 47 točka; 45. člen, drugi, tretji, četrti, peti
in šesti odstavek; 47. člen; 50. člen, prvi odstavek, 54. člen).
1.5.2 Pojem »prometnih storitev« je povzet po Zakonu o
načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju
javnega podjetja slovenske železnice (Ur. I. št. 71/1993). Navedeni zakon v 2. členu opredeljuje pojem prometnih storitev in
kaj vse prometne storitve so. Enaka definicija prometnih storitev je povzeta v 2. točki 2 člena predloženega zakona.
1.5.3 V besedilu zakona je dosledno uporabljen izraz izvajalec, ki je v 3. tč. 2. člena tega zakona na novo opredeljen in ne
omejuje izvajanja prometnih storitev samo na enega izvajalca,
temveč zajema vse možne izvajalce, ki bi se lahko pojavili kot
izvajalci prometnih in z njimi povezanih storitev.
1.5.4 Sekretariat ugotavlja, da je povsem odprto vprašanje
subjekta, ki naj bo odgovoren za vzdrževanje, obnavljanje in
modernizacijo oz. razvoj železniških prevoznih sredstev.
Vprašanje ni predmet rešitve zakona o varnosti v železniškem
prometu. Delno je rešeno v Zakonu o načinu opravljanja in
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja slovenske železnice (Ur. I. RS št. 71/93). Zakon o varnosti v
železniškem prometu natančno definira tehnične pogoje,
katerim morajo ustrezati železniška vozila, če želi izvajalec
opravljati prevozne storitve na železniškem omrežju Republike Slovenije. S pravno konstrukcijo zakona je zagotovljena
preglednost nadaljnjih obveznosti in pristojnosti. Strinjamo
se. da je mogoče uveljaviti drugačno pravno konstrukcijo,
vendar zaradi občutljivosti področja, ki ga zakon opredeljuje,
predlagamo, da se konstrukcija ne spreminja.

1.7 Zaradi prepodrobnosti in obsežnosti zakona naj se prouči
možnost skrajšave besedila zakona in s tem ureditev nekaterih določb podzakonskih aktov. Po proučitvi je bil predlog,
kot je bil predložen za prvo branje, predelan, kar je razvidno iz
navedenih sprememb in predloženih amandmajev predlagatelja (1. člen, drugi odstavek, 9. točka, 11. točka, za 12. točko
nova točka, tretji odstavek; 7. Disciplinski ukrepi;).
ZAKLJUČEK
Sodimo, da predlagano besedilo za drugo branje in amandmaji predlagatelja zajemajo vse pripombe Državnega zbora,
pristojnih služb in da so v predloženih amandmajih zajete še
druge rešitve, ki bodo omogočile čim kompleksnejšo ureditev
vprašanj, ki jih obravnava zakon.

1.5.5 V poglavju IV - Inšpekcija železniškega prometa naj se
opusti drugi odstavek 106. člena in 106. člena saj le povzemata določbe 84. in 94. člena zakona o upravi (Ur. I. RS, št. 67/
94). Pripomba je upoštevana, ostale so le določene, ki urejajo
poročevalec, št. 15

OPOMBA: Vae oznake poglavij, podpoglavij, razdelkov, členov in točk ae nanašajo na besedilo zakona (Poročevalec št.
22/94, kot je bilo predloženo za prvo branje.
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Amandma št. 1

Obrazložitev:

2. člen

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v zakonu.

prvi odstavek

Amandma št. 2

25. točka

Za 7. členom se doda novi 7a. člen.

Doda se nova 25a. točka, ki se glasi: »prometno odpravnlštvo
je prometno mesto, s katerega se ureja promet nasprotnih
In zaporednih vlakov s posredovanjem sosednjih postaj ali
izogiballšč, lahko pa tudi vstopajo in izstopajo potniki in se
razkladajo in nakladajo stvari;».

7a. člen

Pri gradnji ali rekonstrukciji regionalnih prog, ko ni mogoče
izpolniti tehničnih pogojev iz določb 3. do 7. člena tega
zakona, se lahko zaradi tehničnih pogojev ali ekonomske
neupravičenosti gradnja ali rekonstrukcija ob soglasju ministra, pristojnega za promet in zveze, izjemoma opravita ob
neupoštevanju pogojev iz tega zakona.

Obrazložitev:
Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v zakonu.

Pri rekonstrukciji iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
smejo poslabšati obstoječe razmere.

prvi odtavek
26. točka

Minister pristojen za promet in zveze lahko v posameznem
primeru z odločbo določi pogoje, ki odstopajo od določb tega
zakona. Odstopanje od določb tega zakona mora biti posebej
obrazloženo in utemeljeno.

Doda se nova 26.a točka, ki se glasi: »odjavnica je prometno
mesto, s katerega se ureja promet zaporednih in nasprotnih
vlakov s posredovanjem sosednjih postaj ali izogiballšč,
lahko pa tudi vstopajo In Izstopajo potniki;«.

Obrazložitev:
Sodobna tehnologija omogoča na zemljepisno problematičnem zemljišču izvedbo tehničnih rešitev, ki so odvisne od
gospodarske vprašljivosti naložbe.
S takšno formulacijo člena je omogočena izvedba gradnje in
rekonstrukcije regionalnih prog, ki ni v skladu z določbami 3.
do 7. člena le ob soglasju ministra, pristojnega za promet in
zveze ter je smiselna glede na spremembe v 98. členu tega
zakona.
Amandma št. 3

Obrazložitev:
Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v zakonu.
prvi odstavek
27. točka
Doda se nova 27.a točka, ki se glasi: »cepišče je prometno
mesto, kjer se na odprti progi cepi proga od proge, promet
nasprotnih In zaporednih vlakov se ureja s posredovanjem
sosednjih postaj, izogiballšč in/ali Iz centra za upravl|anje in
vodenje železniškega prometa;«.
Obrazložitev:
Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v zakonu.

9. člen

Besedilo se spremeni tako. da se glasi. »Glavne železniške
proge, po katerih je največja dovoljena progovna hitrost nad
120 km/h, morajo bili opremljene z napravami za vspostavIjanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in centrom za upravljanje in vodenje železniškega prometa«.

28. točka

Obrazložitev:
Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železniških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremebah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbene plana Republike Slovenije. Predlagana
sprememba progovne hitrosti od 100 km/h na 120 km/h bo
omogočila, da bodo lahko na progah, ki še niso opremljene z
napravami za radiodispečersko zvezo, vlaki vozili z maksimalno hitrostjo do 120 km/h, kar večina prog in vozil že
dopušča.

Doda se nova 28.a točka, ki se glasi: »mesto prehoda z
dvotlrne na enotirno progo je prometno mesto, kjer preide
na odprti progi dvotirna proga v enotirno progo, promet
nasprotnih In zaporednih vlakov se ureja s posredovanjem
sosednjih postaj, izogiballšč in/ali iz centra za upravljanje in
vodenje železniškega prometa;«.
Obrazložitev:
Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v zakonu.
prvi odstavek

Amandma št. 4

29. točka

11. člen

Doda se nova 29.a točka, ki se glasi: »center za upravljanje In
vodenje železniškega prometa je prometno mesto, s katerega se centralno upravlja ln/all vodi železniški promet;«.

tretja vrstica
Besedilo se spremeni tako, da se na koncu stavka, pred piko
doda besedilo: »... če, niso Izpolnjeni pogoji iz 10. člena tega
zakona.«.
Obrazložitev:

Obrazložitev:
Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v
zakonu

32. točka

c

drugi odstavek

prvi odstavek

prvi odstavek

•

Besedilo je dodano zaradi jasnosti.
s*

Amandma št. 5
14. člen

Doda se nova 32.a točka, ki se glasi: »Signalnovarnostne
naprave so tehnična sredstva za avtomatizacijo vodenja In
upravljanja prometa;«

drugi odstavek
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Besedilo se spremeni v celoti in se glasi: »Lastnik zemljišča v
varovalnem progovnem pasu, izvajalec pa v progovnem
pasu sta dolžna ravnati v skladu s predpisi o varstvu pred
požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

usposobljenosti ali čigar strokovna usposobljenost za to
delo ni bila preverjena.
Obrazložitev:
Besedilo je usklajeno z veljavno zakonodajo in z zahtevami, ki
izhajajo iz predloženega zakona.

Obrazložitev:
Določba drugega odstavka obvezuje lastnika zemljišča na
požarno ogroženem območju, da se je dolžan ravnati v skladu
s predpisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo,
ki ga izda pristojni minister.

Amandma št. 9
71. člen

Amandma št. 6

Besedilo se spremeni tako, da se črta prvi odstavek.

46. člen

Obrazložitev:
Vsebina je zajeta v 66a. členu kot je predložena z amandmanom št. 16.

četrti odstavek, druga vrstica
Besedilo se spremeni tako, da se številka 100 zamenja s
številko 120.

Amandma št. 10
72. člen

Obrazložitev:
Naprave za vspostavljanje radijske zveze ne spadajo v segment varnostnih naprav, ampak služijo predvsem za hitrejše
sporazumevanje in učinkovitejše odvijanje železniškega prometa oziroma tehnološkega procesa. Amandmanska sprememba pomeni tudi uskladitev z amandmanom k 9. členu.

Besedilo se črta v celoti in se nadomesti z besedilom:
Oseba, ki bo sklenila delovno razmerje, se usposablja za
delo, ali bo razporejena na delo, kjer neposredno sodeluje
pri opravljanju železniškega prometa, mora biti zdravstveno
pregledana.

Amandma št. 7

Ob zdravstvenem pregledu se mora ugotoviti ali izpolnjuje
posebne zdravstvene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa.

Za naslovom podpoglavja se doda nov 66a. člen, ki se glasi:
66a. člen
Delovna mesta, na katerih železniški delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in
zveze.

Zdravstvene preglede, njihovo evidenco in zdravstveno evidenco železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa, vodijo zdravstvene organizacije ali zdravniki, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter
imajo pooblastilo pristojnega ministrstva.

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje delovna mesta, na katera se nanašajo
določbe 5. podpoglavja in določa pristojnost za določitev teh
delovnih mest.

Zdravstvene organizacije ali zdravniki Iz prejšnjega
odstavka so dolžni obveščati izvajalca o izidih rednih ali
izrednih zdravstvenih pregledov železniških delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa.

Amandma št. 8
Besedilo 67. člena se črta v celoti in nadomesti z besedilom:

Amandma št. 11

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa, morajo imeti strokovno izobrazbo in
biti strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo, v
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet
in zveze, v soglasju z ministrom, pristojnim, za šolstvo in
šport.

Črta se besedilo 73., 74., 75., 76., 77. in 78. člena.
Obrazložitev:
Vsebina besedila črtanih členov je zajeta v besedilu 71. in 72.
člena. Manjkajoče zadeve ne sodijo v zakon in bodo razrešene s predvidenim podzakonskim aktom. Amandma je v
skladu s pripombo Državnega zbora.

Strokovno izobrazbo iz prvega odstavka tega člena pridobijo v ustrezni šoli.
Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena
pridobijo z uvajanjem v praktično delo pri izvajalcu ali pri
drugih fizičnih in pravnih osebah po verificiranih programih,
določenih s predpisom iz prvega odstavka tega člena.

Amandma št. 12
79. člen
Besedilo 79. člena se črta v celoti in se nadomesti z novim, ki
se glasi:

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa, morajo imeti za dela, ki jih opravljajo,
strokovni izpit in se morajo strokovno izpopolnjevati. Njihova strokovna usposobljenost se mora občasno preverjati.
Rokovno se preverjanje strokovne usposobljenosti določi v
predpisu iz prvega odstavka tega člena.

Delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo
pri opravljanju železniškega prometa, se določi s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet, v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve.

Če je potrebno, se mora njihova strokovna usposobljenost
preverjati tudi izredno. Pogoji za odreditev izrednega preverjanja strokovne usposobljenosti so določeni v predpisu
iz prvega odstavka tega člena.

Predpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
določbe o delovnem času, dnevnem in tedenskem počitku
ter njegovi organizaciji, določbe o izmenah in merila za delo
v njih.

Izvajalec ne sme dovoliti opravljanje dela železniškemu
delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, ki nI uspešno opravit preverjanja strokovne

Obrazložitev:
Besedilo določa, da se bo v predpisu o delovnem času, ki ga
bo izdal pristojni minister, določilo trajanje delovnega časa,
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pogoje za izmensko delo in druge pogoje, ki pogojujejo varno
opravljanje železniškega prometa.

Amandma št 19

Amandma št. 13

100. člen

Črta se besedilo BO., 81., 82. In 83. člena.

Besedilo se spremeni tako, da se v celoti črta in nadomesti z
besedilom:

Obrazložitev:
Vsebina besedila črtanih členov je zajeta v besedilu 79. člena.
Manjkajoče zadeve ne sodijo v zakon in bodo razrešene s
predvidenim podzakonskim aktom. Amandma je v skladu s
pripombo Državnega zbora.

Za zagotavljanje varnega železniškega prometa po Industrijskih tirih in po progah drugih železnic se uporabljajo
določbe tega zakona.«
Minister pristojen za promet in zveze, lahko v posameznem
primeru z odločbo določi pogoje, ki odstopajo od določb
tega zakona. Odstopanje od določb tega zakona mora biti
posebej obrazloženo in utemeljeno.

Amandma št. 14
85. člen
86. člen

Obrazložitev:
Predlagano besedilo določneje opredeljuje obveznosti izvajalcev železniškega prometa po industrijskih tirih in progah
drugih železnic. V izjemnih primerih, ko zaradi tehnoloških
nezmožnosti ali ekonomske neupravičenosti ni racionalno
izvajati določb tega zakona je ministru, pristojnemu za promet in zveze, dano pooblastilo, da z odločbo določi odstopanja, ki morajo biti obrazložena in utemeljena.

Celotno besedilo 85. in 86. člena se črta.
Obrazložitev:
Besedilo se črta, ker je glede na določbo 84. člena nepotrebno. Izvajalec mora v splošnem aktu, usklajenem z zakoni
in podzakonskimi akti opredeliti način in pogoje notranjega
nadzora.

Amandma št 20

Amandma št. 15

104. člen

88. člen

zadnji stavek

Besedilo 88. člena se črta v celoti in nadomesti z besedilom:

Besedilo se spremeni tako, da se besedilu na koncu stavka
doda besedilo. »Če je industrijski tir oziroma proga druge
železnice priključena na železniško progo iz prejšnjega
člena tega zakona, je poslovni red sestavni det pogodbe in
dogovorjen med pogodbenima strankama iz prejšnega
člena.«

Posebni varnostni ukrepi, ki zagotavljalo varen železniški
promet se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet in zveze, v soglasju s področnimi ministri.
V predpisu iz prejšnjega odstavka so določeni tudi ukrepi, ki
jih lahko izreče zoper delavca, ki neposredno sodeluje pri
opravljanju železniškega prometa, nadzorni organ. Pritožba
zoper odločbo nadzornega organa ne zadrži izvršitve.

Obrazložitev:
.»
Poslovni red v katerem bodo določeni pogoji kot so navedeni
v 104. členu mora biti pod vplivom izvajalca iz 103. člena. Zato
je besedilu 104. člena dodano navedeno besedilo.

Obrazložitev:
Posebne varnostne ukrepe bo določil minister za promet in
zveze v soglasju s pristojnimi ministri. V predpisu bodo določena tudi pooblastila nadzornih organov (inšpektorjev Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in nadzornih organov izvajalca).

Amandma št 21
107. člen,
108. člen, in
110. člen

Amandma št. 16

,,

>

Besedilo 107. člena, 108. člena In 110. člena se črta brez
nadomestila.

Besedilo 89. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Vsebina je zajeta v spremenjenem 88. členu, amandma št. 15.

Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete z drugimi predpisi, zato v
besedilu zakona niso potrebne.

Amandma št 17

Amandma št 22

97. člen

'

123. člen

Variantni predlog se črta.
Obrazložitev:
Variantni predlog se črta zaradi tega, ker predloženi odstavek
ustrezno opredeljuje pooblastila zadevnega železniškega delavca.

Besedilo 123. člena se črta v celoti in se nadomesti z novim, ki
se glasi:

Amandma št. 18

Vlada in pristojni minister za promet in zveze izdata podzakonske predpise na podlagi tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.

98. člen

Vlada Izda podzakonski predpis k temu zakonu:

prvi odstavek, druga vrstica

1) Pravilnik o kategorizaciji, klasifikaciji in označevanju
železniških prog Republike Slovenije.

Besedilo se spremeni tako, da se za besedo »vetrov,...«
»dodajo besede« ... ali če se kakorkoli ovira varen železniški
promet...«.
Obrazložitev:
Dodano besedilo je potrebno, zaradi tega, da je poleg naravnih nesreč zajeto tudi vsako drugo ogrožanje varnega železniškega prometa.

Minister, pristojen za promet in zveze, izda podzakonske
predpise k temu zakonu:
1) Signalni pravilnik;
2) Pravilnik o organiziranju in opravljanju železniškega
premeta;
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3) Pravilnik o vlečni In tehnlčno-vagonskl delavnosti;
4) Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil;
5) Pravilnik o zavorah, varnostnih in posebnih napravah
železniikih vozil;
6) Pravilnik o tehnlčno-tehnoloikl skladnosti železniških
vozil;
7) Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju spodnjega ustroja na progah;
8) Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja na progah;
9) Pravilnik o varstvu pred požari, zamakanjem in poplavami v varovalnem pasu;
10) Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke na progah;
11) Pravilnik o varnostnih ukrepih pred visoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah;
12) Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju telekomunikacijskih naprav na progah;
13) Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju signalnovarnostnlh naprav na progah;
14) Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih delavci
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa;
15) Pravilnik o notranjem redu;
16) Pravilnik o delovnem času železniikih delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju želeinlikega prometa;
17) Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniikega prometa;
18) Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih za delavce, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniikega prometa.

Amandma it. 25

V podzakonskih predpisih iz 2. odstavka tega člena se
določijo tudi tista vpraianja, ki jih mora ali jih lahko Izvajalec podrobneje uredi s svojimi akti, rok za uveljavitev izvajalčevega akta, vsebino, ki jo mora vsebovati, način sprejema in potrebna soglasja.
Obrazložitev:
Na podlagi navedenega se določa enoten rok izdaje podza:
konskih predpisov »v enem letu« po uveljavitvi tega zakona.

132. člen

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok
izdaje podzakonskih predpisov »v enem letu« po uveljavitvi
tega zakona, ni potrebna posebna razčlenitev rokov pri posameznem predpisu.

133. člen

127. člen
Besedilo 127. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandmanom št. 38, zato v besedilu zakona niso potrebne.
Amandma it. 26
128. člen
Besedilo 128. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandmanom št. 38, zato v besedilu zakona niso potrebne.
Amandma it. 27
131. člen
prvi odstavek, tretja vrstica
Besedilo se spremeni tako, da se besedi: »...štirih letih...«
zamenjata z besedama »... osmih letih
Obrazložitev:
Zakonski rok v besedilu predloga zakona je prekratek. Ker je
ugotovljeno, da gre za večje število prehodov je realen rok
osem let.
Amandma it 28

Besedilo 132. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandmanom št. 5, zato v besedilu zakona niso potrebne.
Amandma it 29

Besedilo 133. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandmanom št. 5, zato v besedilu zakona niso potrebne.

Zaradi tehnično-tehnoloških sprememb prihaja do pogostih
sprememb v tehnološkem procesu izvajanja železniškega
prometa, ki zahtevajo spremembe določil predpisov, s katerimi se urejajo tehnično-tehnološki postopki. Zaradi tega je
smiselno, da izvajalec te spremembe ureja v splošnih aktih in
lahko na ta način sledi pogostim tehnično-tehnološkim spremembam. Pogoji in postopki, ki jih bo izvajalec samostojno
urejal, morajo biti v skladu s podzakonskimi predpisi pristojnih ministrstev in izdelani tako, da zaradi tega ne bosta
ogroženi varnost in urejenost železniškega prometa.'

Amandma it. 30
141. člen
Besedilo 141. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Navedeni predpisi, če niso v nasprotju s pralnim redom
Republike Slovenije, veljajo na podlagi 4/1. člena Ustavnega
zakona za izvedbo temeljne listine..., zato določba ni potrebna.

Amandma it. 23

Amandma it 31
124. člen

V skladu s predloženimi spremembami se preštevilčijo
poglavja, podpoglavja, razdelki, členi in točke.

Besedilo 124. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandmanom št. 38, zato v besedilu zakona niso potrebne.
Amandma št. 24

„

«

126. člen
Besedilo 126. člena se črta v celoti.
Obrazložitev:
Določbe črtanega besedila so zajete v določilih z amandm%
nom št. 38, zato v besedilu zakona niso potrebne.
poročevalec, št. 15
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Predlog zakona o

VARNOSTI

CESTNEGA

PROMETA

(ZVCP)
- EPA 990 - draga obravnava

nega prometa - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 195. seji dne 25. aprila
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 33. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 19/7-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o varnosti cestUVODNE DOLOČBE
Vsebina zakona

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije. Sredstva za
delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Republike Slovenije zagotavlja Republika Slovenija in se
določi v vsakoletnem državnem proračunu. Svet lahko za
opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz
drugih virov.
(3) V občinah in mestnih občinah se ustanovijo občinski sveti
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki opravljajo
naloge iz prvega odstavka tega člena z ustrezno prilagoditvijo
na pristojnosti in pomen vprašanj za varnost cestnega prometa za posamezno občino.
Udeležba invalidov v prometu

1. člen
S tem zakonom se urejajo pravila javnega cestnega prometa
(v nadaljnjem besedilu: cestni promet) in pogoji za udeležbo v
cestnem prometu.
Načelo zaupanja
2. člen
(1) Udeleženec v cestnem prometu sme pričakovati, da bodo
vsi udeleženci v cestnem prometu in tisti, ki skrbijo za ceste,
spoštovali predpise o varnosti cestnega prometa in predpise,
ki se nanašajo na ceste.

4. člen
(1) Telesno ali duševno prizadeti udeleženec v cestnem prometu, ki zaradi prizadetosti pomeni povečano nevarnost za
druge udeležence v cestnem prometu se sme vključiti v promet, ko je storil vse, da ne ogroža sebe in drugih udeležencev
v cestnem prometu (predelava vozila, proteza, spremljevalec,
posebna označba, pes vodnik, palica, svetlobne označbe ponoči).

(2) Kadar so udeleženci v cestnem prometu otroci, starejši
ljudje, slepi, invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne
za samostojno udeležbo v cestnem prometu, je voznik motornega vozila dolžan nanje posebno paziti in jim, če zakon tako
Predpisuje, tudi pomagati.
Sveti za preventivo

(2) Za varnost mora udeleženec iz prejšnjega odstavka skrbeti
sam in tisti, ki zanj odgovarja.

3. člen
(1) Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na
Področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu
skrbijo za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost,
za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem
Prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med
sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Varnost Invalidov
5. člen
(1) Osebe iz 4. člena tega zakona, ki vozijo motorno vozilo,
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vozilo med vožnjo po cesti lahko označijo z nalepko. Nalepka
je rumene barve s tremi črnimi pikami.

Dolžnosti ob popravilu vozila
9. člen

(2) Telesno prizadeti udeleženci v cestnem prometu lahko
nosijo na obeh rokavih rumene trakove s tremi črnimi pikami.

nju;
me'
raz

(1) Kdor prodaja rezervne dele oziroma naprave ali sprejm'
vozilo v popravilo, pa ve, da obstaja sum, da je bilo vozilo, z*
katerega se kupuje rezervne dele oziroma naprave ali je dano
v popravilo, udeleženo v prometni nesreči, povzročitelj
nesreče pa je s kraja odpeljal, ne da bi nudil pomoč poškodo;
vanim oziroma dal svoje osebne podatke, mora to sporoči"
najbližji policijski postaji ali policistu.

(3) Slepi pešci brez spremstva morajo imeti belo palico, lahko
pa tudi rumeni trak iz prejšnjega odstavka.
(4) Posebnih oznak iz prejšnjih odstavkov ne smejo uporabljati drugi udeleženci v cestnem prometu.
(5) Osebe iz 4. člena tega zakona morajo biti deležni posebne
pozornosti drugih udeležencev v cestnem prometu.

Vzdrževanje cest
10. člen

Napotitev na kontrolni pregled

(1) Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo bil'
zgrajene, postavljene in vzdrževane tako, kot je to določeno s
predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa.

'

(1) Če obstaja sum, da voznik zaradi zdravstvenih razlogov,
alkohola, mamil oziroma psihoaktivnih zdravil ni sposoben
varno voziti v prometu, smejo zahtevati napotitev na kontrolni
zdravstveni pregled: policist, državni tožilec, sodnik, sodnik
za prekrške, delodajalec, zdravnik ali upravna enota.

(2) Prometna signalizacija in oprema mora biti postavljena in
označena tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana
in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
Označitev oseb pri delu na cesti

(2) Sum obstaja zlasti takrat, kadar je iz sistema kazenskih
točk razvidno, da je vozniku več kot polovica od najmanj 18
kazenskih točk izrečeno zaradi večkratnih (najmanj 3 krat ali
večkrat) kršitev cestnoprometnih predpisov iz zdravstvenih
razlogov, zaradi alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.

11. člen
Osebe, ki izvajajo gradbena, vzdrževalna ali druga dela na
cestah, ki niso popolnoma zaprte za promet, morajo nositi
oblačila, ki so vidna na večjo razdaljo, ponoči pa dodatno
označena s posebnimi odsevnimi materiali ali telesi.

(3) Upravna enota, ki vodi evidenco o vozniku, z odločbo
napoti voznika na kontrolni zdravstveni pregled.

Promet na nekategoriziranih cestah

Vozila

12. člen

7. člen

(1) Na nekategoriziranih cestah je promet dovoljen le na način
in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestah in s tem
zakonom določijo lastniki teh prometnih površin ali od njih
pooblaščene osebe.

(1) Pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki-posamezniki, ki izdelujejo, popravljajo, predelujejo ali vzdržujejo
vozila, se ukvarjajo s prometom vozil, naprav, nadomestnih
delov in opreme ali posameznih sklopov za vozilo, morajo
zagotavljati potrebno strokovnost in kakovost dela in upoštevati vse predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem
prometu.

(2) Na nekategorizirani cesti, ki jo lastnik ali od njega pooblaščena oseba uporablja zgolj za lastne potrebe, mora biti dovoz
nanjo preprečen z zapornicami ali pa mora biti prepoved
prometa ostalih udeležencev v cestnem prometu označena s
predpisano prometno signalizacijo.

(2) V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave,
rezervni deli in oprema ali posamezni sklopi, ki so homologirani, če se za takšne naprave, nadomestne dele in opremo ali
posamezne sklope zahteva homologacija.

(3) Nekategorizirana cesta, ki je dana v uporabo za cestni
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo ob upoštevanju
prometnih pravil, pogojev, določenih s prometno ureditvijo, in
posebnih pogojev za odvijanje prometa (na primer slabih
vremenskih razmer) lahko varno uporabljajo vsi udeleženci v
cestnem prometu, katerim je namenjena.

(3) Prodajalec mora kupcu izročiti tudi potrjen seznam vseh
homologiranih naprav, nadomestnih delov in opreme ali
posameznih sklopov na vozilu.
(4) Policist ali pristojni inšpektor, ki ugotovi, da so v vozilo
vgrajene tudi nehomologirane naprave, nadomestni deli in
oprema ali posamezni sklopi, pa bi morali biti homologirani,
izloči vozilo iz prometa in odvzame nalepko za tehnični pregled.

(4) Pri križanju nekategorizirane ceste z javno cesto velja prva
za neprednostno (križajočo) in druga za prednostno (križano)
cesto.
(5) Priključek nekategorizirane ceste, ki je dana v uporabo za
cestni promet, na javno cesto, mora biti označen s predpisano
prometno signalizacijo, v dovozni smeri nanjo pa morajo biti s
predpisano prometno signalizacijo označene omejitve glede
njene uporabe in prometna ureditev.

Obveznosti delodajalcev
8. člen
Pravne osebe, samostojni podjetniki-posamezniki, fizične
osebe, ki opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost ter
organi in organizacije morajo zagotoviti, da bodo vozniki
vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari oziroma
prevoz za lastne potrebe, izpolnjevali predpisane zdravstvene,
delovne in druge pogoje in vozili le z vozili, ki so brezhibna ter
opremljena s predpisanimi napravami in opremo.
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 SIT se kaznuje
prekršek pravna oseba ali samostoini podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba Pc
pa z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT.

(6) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
zdravstvo predpiše vsebino, obliko nalepke, pogoje in načine
za njeno uporabo.

6. člen

Poi

(6) Določbi drugega in petega odstavka se ne uporabljata za
pristope do objektov in zemljišč ter za druge nekategorizirane
ceste brez zgrajenega vozišča.
(7) Policist ali pristojna služba za nadzor nad občinskimi
cestami lahko odredi, da se iz prometno varnostnih razlogov
prepove cestni promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpol54

ijuje pogojev iz tretjega odstavka. Prepoved cestnega prometa mora označiti njen upravljavec in traja do odprave
^zlogov za prepoved.

1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno
upoštevati pri delih na cestah v naseljih;
2. uredi način gonjenja in vodenja živine;
3. odredi pogoje in načine za odvoz nepravilno parkiranih
vozil ter sredstva, s katerimi se vozniku, ki je nepravilno
parkiral, prepreči odpeljati vozilo (npr. lisice);
4. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na
nevarnih mestih;
5. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok,
pešcev in kolesarjev, zlasti v .bližini vzgojno-varstvenih enot,
šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu;
6. odredi pogoje in načine odvoza počitniških prikolic in
zapuščenih vozil;
7. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali
neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev
nove signalizacije.

Pooblastilo
13. člen
Ministrstvo za notranje zadeve izvaja predpise in ukrepe v
okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje čim večje
varnosti cestnega prometa, v skladu s pristojnostmi, določenimi z mednarodnimi pogodbami, zakoni in na njihovi podlagi
izdanimi podzakonskimi predpisi.
Policijska pooblastila
14. člen
I (1) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena policisti neposredno urejajo in nadzorujejo promet, na javnih cestah in
nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni
promet, vozila, voznike in druge udeležence v cestnem prometu ter izvajajo pooblastila v skladu z mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na
varnost cestnega prometa.

(2) Zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa lahko
organ lokalne skupnosti, pristojen za promet, predlaga upravljavcu državne ceste omejitev največje dovoljene hitrosti in
določitev posebne prometne ureditve na državnih cestah v
naselju ter sprejme enake ukrepe za pomembnejše občinske
ceste v naselju.
Pomen izrazov

(2) Policisti nadzorujejo tudi voznike in vozila, ki prevažajo
nevarne snovi ali izredne prevoze, športne in druge prireditve
ter javne shode, če se ti odvijajo na cestah ali ob cestah in če
vplivajo na promet na cestah.

19. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

Pooblastila drugih organov

1. avtocesta je javna cesta, namenjena prometu motornih
vozil, ki je označena s predpisanim prometnim znakom, ima
dva fizično ločena vozna pasova z najmanj dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom, ima križanja z drugimi
prometnicami izvedena v različnih nivojih, je zavarovana
proti prehajanju divjadi in na katero oziroma s katere je
možna vključitev oziroma Izključitev le po posebnih priključkih;

15. člen
Nadzor nad izvajanjem predpisov o cestah, ki se nanašajo na
vzdrževanje in varstvo cest, na delo subjektov, ki opravljajo
javni prevoz oseb in stvari in prevoz za lastne potrebe, in ki se
nanašajo na voznike ter vozila, opravljajo pristojni organi in
službe za nadzor cest, cestnega prometa in za delo.

2. zasebna cesta je nekategorizirana cesta v zasebni lasti,
ki je označena s predpisano prometno signalizacijo;

Pooblastila občinskega redarstva
16. člen

3. območje umirjenega prometa je del ceste, cesta ali del
naselja, ki je namenjeno predvsem gibanju pešcev in kot
tako označeno s prometno signalizacijo;

(1) Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili opravlja tudi
občinsko redarstvo in v zvezi s tem izvaja ukrepe, ki so s tem
in drugimi zakoni prenešeni nanje ter ukrepe določene s
predpisi lokalnih skupnosti (občin).

4. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje predpisanih
pogojev za lokalno cesto ali je namenjena posameznim
vrstam udeležencev v cestnem prometu, kot so: pešci,
goniči, jezdeci, kolesarji, vozniki koles s pomožnim motorjem, vozniki traktorjev in kmetijske mehanizacije. Če je
javna pot namenjena le posamezni vrsti udeležencev v
cestnem prometu mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo;

(2) Minister pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z
ministrom za notranje zadeve predpiše enotno uniformo,
označbe in opremo pooblaščenih delavcev občinskega redarstva.
|
Pristojnosti lokalnih skupnosti

5. križišče je prometna površina, na kateri se v isti ravnini
križata dve ali več cest ali na kateri se združujeta dve ali več
cest v širšo prometno površino (trg ipd.);

17. člen
(1) Za nemoten in varen promet na občinskih cestah so
odgovorne lokalne skupnosti (občine).

6. križišče s krožnim prometom je križišče z otokom, okoli
katerega poteka promet v nasprotni smeri urinega kazalca;

(2) Zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih
cestah v naseljih lokalna skupnost:

7. vozišče je del cestišča, ki je namenjen prometu vozil in ga
pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko uporabljajo tudi pešci;

1. določi prometno ureditev v naseljih;

8. vozni pas je vzdolžni del vozišča, ki je namenjen vožnji vozil
v eni smeri in ga lahko sestavljajo en, dva ali več prometnih
pasov;

2. določi postopek in način dela občinskega redarstva za
zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili na občinskih cestah.

9. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del voznega pasu, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo vozil v eni
vrsti;

(3) Prometno ureditev na državnih cestah ureja zakon o javnih
cestah.
18. člen

10. prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas
namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje na delu
ceste z velikim vzdolžnim nagibom onemogočajo tekoče
odvijanje prometa;

(1) Lokalna skupnost zaradi nemotenega in varnega prometa
na občinskih cestah v naseljih:
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11. prometni prehitevalni pas je označen prometni pas,
namenjen prehitevanju vozil;

32. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu
tovora;

12. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna
pasova namenjena pospeševanju pri vključevanju in zaviranju pri izključevanju vozil z javne ceste;

33. kombinirano vozilo je motorno vozilo, namenjeno hkrat- 5;
nemu prevozu oseb in tovora, oziroma vozilo, ki se lahko brez
posebnih predelav uporablja za prevoz samo oseb ali samo
tovora (odstranitev in vgradnja sedežev se ne šteje kot predelava, če je konstrukcijsko zagotovljena možnost olajšane
vgradnje in odstranitve sedežev);

13. odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča
ločen z robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je
namenjen ustavitvi vozil v sili;

34. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki
ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;

14. posebni pasovi so pas za parkiranje, kolesarski pas in pas
za pešce;

35. pregibni avtobus je motorno vozilo, sestavljeno iz dveh ali
več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom,
ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;

15. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, namenjen ustavljanju in parkiranju vozil;
16. pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen hoji pešcev;

36. traktor je motorno vozilo, ki je konstruriano tako, da vleče,
potiska ali vozi traktorske priključke oziroma se uporablja za
njihov pogon ali vleče priklopno vozilo;

17. ločilni pas je del cestišča, s katerim so fizično ločeni vozni
pasovi, in označen del vozišča, po katerem je promet prepovedan;

37. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, in motorno vozilo na treh kolesih, če
njegova masa ne presega 400 kg;

18. robni pas je del cestišča, namenjen označevanju robov
vozišča;

38. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi,
katerega delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm in
na ravni cesti ne more razviti večje hitrosti kot 50 km/h;

19. kolesarski pas je vzdolžni del ceste, namenjen prometu
koles in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z
vzdolžno črto na vozišču ali pločniku;

39. bivalno vozilo - avtodom je motorno vozilo s posebnim
ohišjem in stalno opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb;

20. kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo
označena javna pot, ki je namenjena izključno vožnji koles in
koles s pomožnim motorjem;

40. delovni stroj je motorno vozilo, ki je namenjeno opravljanju del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti ne more razviti
večje hitrosti od 30 km/h (bager, buldožer, kombajn, valjar,
viličar, finišer, itd);

21. pločnik in kolesarska steza sta del cestišča, ki nista v isti
ravnini z voziščem ali sta od vozišča fizično ločena kako
drugače;

41. delovno vozilo je motorno vozilo, ki je namenjeno opravljanju del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti lahko
razvije hitrost, večjo od 30 km/h (avtomobilsko dvigalo,
motorno vozilo s hidraviiično roko za opravljanje del v višini,
motorno vozilo z raztegljivo lestvijo itd.);

22. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena
javna pot, ki je namenjena izključno hoji pešcev;
23. bankina je del cestišča ob vozišču ali robnem pasu,
zgrajena kot njegov utrjeni ali neutrjeni del;

42. motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in
motor z močjo največ 12 kw in je konstruirano tako, da vleče,
potiska ali nosi razne zamenljive priključke in orodja in služi
za njihov pogon ali za vleko lahkega priklopnika;

24. območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno
izključno pešcem. Drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija;

43. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo
ali je namenjeno izključno vleki vozil;

25. prehod za pešce je del površine vozišča ceste, ki je
namenjen prehajanju pešcev čez vozišče in je označen s
predpisano prometno signalizacijo;

44. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi
oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski;

26. otok za pešce je dvignjena ali kako drugače zaznamovana
površina na vozišču, namenjena začasnemu postanku pešcev, ki prečkajo vozišče ali križišče, vstopajo v vozilo javnega
prometa za prevoz potnikov ali izstopajo iz njega;

45. tirno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po tTrih;

27. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po
cesti, razen posebnih prevoznih sredstev, med katere spadajo otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanj« hitrejše od
hoje pešca;

47. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je
konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno
vozilo;

46. priklopno vozilo je vozilo, ki je namenjeno temu, da ga
vleče drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali
kot polpriklopnik;

48. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja
dovoljena masa ne presega 750 kg;

26. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša kot 50
cm;

49. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo s pomožnim motorjem, katerega konstrukcijske značilnosti v cestnem
prometu na ravni cesti ne omogočajo hitrosti, večje od 25 km/
h, in katerega delovna prostornina motorja ne presega 50
ccm;

29. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša kot 50
cm;
30. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z
močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem;

50. kolo je enosledno ali večsledno vozilo z najmanj dvema
kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo;

31. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu
oseb. ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev;
poročevalec, št. 15

51. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali
56

nosi traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropilnica itd.);

voznega pasu, ki je namenjen prometu. Hitrejša vožnja ene
kolone vozli od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna
pasova za vožnjo v eno smer, se ne šteje za prehitevanje;

52. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival;

73. prometni tok je ena, dve ali več vrst vozil (prometni tok
vozil) ali pešcev (prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo
v Isto smer;

53. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj
enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v
cestnem prometu udeležena kot celota;

74. vidna razdalja je dolžina ceste pred udeležencem v cestnem prometu, ki jo udeleženec lahko vidi;

54. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti po istem
Prometnem pasu z enako hitrostjo in v majhni medsebojni
razdalji;

75. bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi ali na
desni strani vozila do drugega vozila, udeleženca v cestnem
prometu ali pa do ovire;

55. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima
registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
56. največja dovoljena masa je masa vozila oziroma skupine
vozil skupaj z njegovo oziroma njihovo nosilnostjo;

76. reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko
voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko začne
zavirati;

57. masa vozila je masa praznega vozila brez oseb in tovora, s
Polnim rezervoarjem za gorivo, predpisano opremo in priborom;

77. zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja
do popolne ustavitve;
78. pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in
zavorna pot;

58 nosilnost je dovoljena masa, do katere se sme vozilo
obremeniti po proizvajalčevi deklaraciji;

79. zmanjšana vidljivost je vidljivost, ki je manjša od poti
ustavljanja, če se udeleženec v cestnem prometu premika z
največjo dovoljeno hitrostjo;

59. skupna masa je masa vozila skupaj z maso tovora, ki se na
njem prevaža, upoštevajoč tudi maso oseb, ki so na vozilu, kot
tudi morebitnega priklopnega vozila skupaj z maso tovora;

80. ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda;

60. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila
na vodoravni podlagi obremenjuje vozišče, kadar vozilo miruje;

81. nezanesljivo je ravnanje udeleženca v cestnem prometu,
kadar zaradi neizkušenosti, neznanja, vpliva alkohola, mamil
ali drugih vzrokov ne obvladuje več lastnega obnašanja ali
vozila v cestnem prometu in prihaja zaradi tega do kršitev
prometnih pravil, prometnih znakov ali odredb;

61. udeleženec v cestnem prometu je oseba, ki je na kakršen
koli način udeležena v cestnem prometu;
62. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo;

82. ogrožanje je ravnanje, ki je v nasprotju z določili tega
zakona s katerim udeleženec v cestnem prometu povzroči
nevarno situacijo zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, pa se ni, bodisi po naključju ali zaradi
ustreznega ukrepanja udeležencev v cestnem prometu;

63. voznik začetnik je voznik, v (asu dveh let, od prve
pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije
A, ali B, ali C, čeprav je že pred tem imel dovoljenje za
vožnjo vozil drugih kategorij.

83. očitno pod vplivom alkohola je udeleženec v cestnem
prometu takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v prometu nezanesljivo;

64. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki po cesti
hodi, pri tem pa, lahko vleče ali potiska vozilo, se premika z
bolniškim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska,
in oseba, ki uporablja za gibanje posebno prevozno sredstvo,
ki po tem zakonu ni vozilo;

84. prometna nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo
udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali
več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala
materialna škoda;

65. gonič, vodič ali jezdec živali je oseba, ki goni žival oziroma
čredo ali pa vodi žival, namenjeno vleki, prenosu tovora, ali jo
jaha;

Glede na posledice prometne nesreče delimo na:

66. gospodarska vožnja je prevoz za potrebe kmetijstva ali
gradbeništva, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na
naravo in posebne potrebe kmetijske ali gradbene dejavnosti.

1. nesreče I. kategorije - so nesreče, pri katerih je nastala
samo materialna škoda,
2. nesreče II. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več
oseb lahko telesno poškodovanih,
3. nesreče III. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več
oseb hudo telesno poškodovanih,
4. nesreče IV. kategorije - so nesreče, pri katerih je kdo umrl
ali je umrl za posledicami nesreče v 30 dneh;

67. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je
potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki, ali da se naloži
oziroma razloži tovor, ali odpravi okvara na vozilu;
68. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje;

85. udeleženec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je
s svojim ravnanjem pripomogla, da je prišlo do nesreče, in
vsakdo, ki je v nesreči utrpel škodo, bil telesno poškodovan
ali je zaradi posledic nesreče umrl;

69. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka,
razen ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se
je vozilo izognilo prometni nesreči, ali zato. da je voznik
ravnal skladno s predpisi o varnosti prometa;

86. izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na cesti
oviran zaradi števila udeležencev, njihovega obnašanja oziroma načina vožnje, ali zaradi uporabe ceste določenih udeležencev v cestnem prometu, ali zaradi skupine motornih vozil,
ki zavzema na cesti več prostora, kot je običajno;

70. vožnja mimo je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču;
71. srečanje je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu,
ki prihaja iz nasprotne smeri;

87. strokovni pregled je zdravniški pregled udeleženca v cestnem prometu, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali krvi in
druge telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja prisotno-

72. prehitevanje je vožnja mimo drugega vozila, pešca ali
živali, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu
57

sti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu in ugotavljanje motenj v vedenju, ki
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu;

(2) Na voznem pasu iz prejšnjega odstavka mora voznik voziti
po najbolj prostem prometnem pasu na desni strani. Če ima
vozni pas tri prometne pasove, je dovoljena vožnja po desnih
dveh pasovih, levi pa je namenjen prehitevanju.

86. upravljavec ceste je za državne ceste Direkcija Republike Slovenije za ceste ali podjetje, ki ga Republika Slovenija ustanovi za upravljanje določenih državnih cest,
lokalna skupnost za občinske ceste in lastnik oziroma od
lastnika pooblaščena oseba za nekategorizirane ceste;

(3) Na cestah z več prometnimi pasovi v naselju, razen na
avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, lahko vozi
voznik motornega vozila, ki se lahko brez oviranja vključi v
prometni tok, tudi po prometnem pasu, ki ni ob desnem robu
vozišča.

Upravljavec ceste lahko s pogodbo o koncesiji prenese
določene obveznosti in pravice glede vzdrževanja in Izkorlščanja javne ceste na drugo pravno ali fizično osebo;

(4) Kadar se na cesti iz prejšnjega odstavka promet zgosti
toliko, da vozila zasedajo celoten del voznega pasu, ki je
namenjen vožnji in se premikaio s hitrostjo, ki jo pogojuje|0
spredaj vozeča vozila, je dovoljeno zapeljati z enega na drugi
prometni pas le zaradi razvrščanja pred križiščem ali ustavitve
vozila.

89. prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za
cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi
upravljavec ceste. Prometna ureditev obsega:
- določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja
prometa,
- omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto
prometa,
- omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa,
- ureditev mirujočega prometa,
- določanje območij umirjenega prometa, območij omejene
hitrosti in območij za pešce,
- določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu.
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.

(5) Če je na cesti z več prometnimi pasovi v isti smeri onemogočeno tekoče odvijanje prometa na enem od prometnih
pasov ali se pas konča, so vozniki dolžni omogočiti vključevanje na pas, po katerem se odvija promet, tako da vozijo v
takšni razdalji do vozila pred seboj, da se lahko izmenoma
vključi v promet še po eno vozilo (sistem zadrge).
(6) Na cesti, ki ima dva ali več prometnih pasov za vožnjo v
eno smer ni dovoljeno zapeljati na vozni pas, namenjen
vožnji v nasprotni smeri.
(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, aH
petim odstavkom tega člena.

(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem
zakonu enak pomen, kot ga določa Zakon o javnih cestah.

(8) Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
PRAVILA V CESTNEM PROMETU

(9) Z denarno kaznijo najmanj 65.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s šestim odstavkom tega člena.

Vožnja z vozilom po cesti
20. člen

Sprememba smeri in premiki z vozilom

(1) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po prometnih pravilih, razen če:

23. člen
(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako drugo
spremembo smeri vožnje ali vključevanjem v promet se mora
voznik prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za druge
udeležence v cestnem prometu in namero pravočasno in
nedvoumno nakazati s predpisanim znakom.

1. je s prometnim znakom določeno drugače,
2. drugače odredi policist v okviru svojih pooblastil.
(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo ravnati tako, da
ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali jim ne povzročajo škode.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

21. člen

Vzvratna vožnja

(1) Voznik mora uporabljati za vožnjo z vozilom cesto ali del
ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, kateri pripada
njegovo vozilo.

24. člen
(1) Vzvratna vožnja je dovoljena le na kratki razdalji. Voznik
vozi vzvratno po desni strani desnega voznega pasu.

(2) Voznik mora voziti po desnem voznem pasu glede na
dovoljeno smer vožnje.

(2) Med vzvratno vožnjo morajo biti na vozilu ves čas vklopljeni vsi smerniki.

(3) Voznik mora voziti čim bliže desnemu robu vozišča, vendar na takšni oddaljenosti od njega, da se promet varno in
tekoče odvija.

(3) Vzvratna vožnja ni dovoljena, kadar bi voznik s tako
vožnjo lahko ogrožal druge udeležence v cestnem prometu,
zlasti pa na nepreglednih delih cest, ob zmanjšani vidljivosti, v predorih, na delih ceste, kjer je prepovedano ustavljanje in na prehodih ceste čez železniško progo.

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.

(4) Motorna vozila, na katerih je zaradi konstrukcije, tovora ali
drugih okoliščin vozniku omogočen pogled na dogajanje za
vozilom le s pomočjo vzvratnih ogledal, morajo imeti na
zadnji strani vozila vgrajeno belo luč in poseben zvočni znak,
ki se vklopita z vklopom prestave v vzvratno vožnjo.

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
22. člen

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, kl ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali četrtim
odstavkom tega člena.

(1) Na voznem pasu z dvema ali več prometnimi pasovi mora
voznik voziti po sredini prometnega pasu.
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(6) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za
P'ekriek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom
9a člena. Poleg denarne kazni se vozniku lahko izreče 1
3 kazenske točke.

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena.

Razdalja med vozili

Največje dovoljene hitrosti
25. člen

28. člen

(1)
Voznik mora voziti v takšni razdalji do vozila, ki vozi pred
n
i'rn, ki omogoča:

(1) Največja dovoljena hitrćst vozila je omejena:
- 50 km/h - na cestah v naselju,
- 25 km/h - na kolesarskih poteh in stezah,
- do 5 km/h - v območjih umirjenega prometa in
v območjih za pešce.
•
(2) Na posameznih cestah v naseljih je največja dovoljena
hitrost za vozila lahko do 70 km/h, če varnost prometa in
predpisani prometno-tehnlčni elementi to omogočajo in je
to določeno s predpisanim prometnim znakom.

y1-

da lahko vselej zmanjša hitrost ali ustavi, če bi voznik, ki
ozi pred njim, zmanjšal hitrost ali ustavil;

2. varno vrnitev na prometni pas, po katerem voz;i, voznikom,
ki ga prehitevajo, razen kadar se zaradi gostote prometa
oblikuje kolona vozil.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(3) Na cesti izven naselij je največja dovoljena hitrost za vozila
omejena:
- 130 km/h - na avtocestah,
- 100 km/h - na cestah, rezerviranih za motorna vozila,
- 90 km/h - na vseh ostalih cestah.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v
nasprotju s 1. točko prvega odstavka tega člena.

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek: a) če prekorači
hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 5.000 SIT;

Zaviranje
26. člen
(1) Voznik ne sme naglo zavirati brez utemeljenega razloga.

b) če prekorači hitrost od 11-20 km/h, z denarno kaznijo
10.000 SIT;

(2) Voznik, ki namerava bistveno zmanjšati hitrost vožnje,
mora opozoriti voznika, ki vozi za njim, tako da večkrat zaporedoma z rahlim pritiskom na stopalko delovne zavore prižge
zavorne luči.

c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT;
č) če prekorači hitrost, za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega
člena, se kaznuje za prekršek:

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik enoslednega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena.

a) če prekorači hitrost do 30 km/h, z denarno kaznijo 10.000
SIT;

Hitrost

b) če prekorači hitrost od 31 do 40 km/h, z denarno kaznijo
15.000 SIT;

27. člen
(1) Voznik sme voziti vozilo s tako hitrostjo, da ga lahko stalno
obvladuje in ustavi pred oviro, ki jo lahko pričakuje. Hitrost
vožnje mora prilagoditi stanju ceste, gostoti prometa, vremenskim razmeram, vidljivosti in preglednosti ceste, stanju
vozila in tovora tako, da lahko v vidni razdalji vozilo ustavi.

c) če prekorači hitrost od 41 do 60 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT;
č) če prekorači hitrost za več kot 60 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami.

(2) Voznik ne sme brez upravičenega razloga zmanjšati hitrosti vožnje in voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v
cestnem prometu. Kadar se za vozilom, ki vozi na čelu kolone
s hitrostjo, ki je za najmanj 20 km nižja od največje dovoljene
hitrosti na cesti ali delu ceste,- nabere kolona vozil in ni
mogoče takega vozila varno prehiteti, mora voznik na prvem
primernem kraju zapeljati toliko izven vozišča, da ga kolona
varno prehiti ali pelje mimo.

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekršek
drugI udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.

(3) Kadar je hitrost vozila, za več kot 50 % nižja od največje
dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, mora voznik
takega vozila vklopiti vse štiri smernike. Ko se za njim
nabere kolona vozil, ki ga ne more varno prehiteti, mora
zapeljati na prvem primernem kraju izven vozišča in pustiti
mimo kolono vozil.

(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila:

Posebne omejitve hitrosti
29. člen

1. 80 km/h
- za osebne avtomobile z lahkim priklopnikom in druga
vozila do 7,5 t največje dovoljene mase s priklopnim vozilom
ter vozila s počitniškimi prikolicami;
2. 80 km/h
- za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago
ter bivalno vozilo - avtodom;

(4) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena. Poleg denarne kazni se vozniku lahko izreče 2
do 4 kazenske točke.

3. 70 km/h
- za motorna vozila z največjo dovojeno maso nad 7,5 t in
vozila, ki prevažajo nevarne snovi, tovorna motorna vozila s
priklopnim vozilom ter zgibne avtobuse brez stojišč;

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SiT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom
tega člena.
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4. 60 km/h
- za avtobuse izven naselij, v katerih potniki med vožnjo
stojijo;

(5) Prehitevanje po desni strani ni dovoljeno na avtocesti in
cesti rezervirani za motorna vozila.
(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

5. 50 km/h
- za tovorna vozila, na katerih se v prostoru, namenjenem za
prevoz tovora, prevažajo potniki ter avtobuse mestnega prometa,
- za vozila, kadar imajo na kolesih nameščene verige za sneg,

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

- za vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m.

32. člen

(2) Kadar je zmanjšana vidljivost zaradi megle, sneženja, dežja
ali drugih razlogov na manj kot 50 m, morajo vozniki motornih
vozil, ki prevažajo nevarne snovi, zmanjšati hitrost tako, da je
izključeno vsako ogrožanje, in ustaviti na najbližjem parkirnem prostoru ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako
velja v primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali
drugih razlogov, ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih
okoliščin zmanjšana stabilnost vozila.

(1) Voznik sme začeti prehitevati, če ima na cesti dovolj
prostora.

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka
tega člena, se kaznuje za prekršek:

(3) Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po
potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu
robu vozišča.

(2) Pred prehitevanjem mora dati predpisani znak, zapeljati na
levo stran prehitevanega vozila in ga na primerni bočni razdalji naglo prehiteti. Po končanem prehitevanju se mora čimprej
vrniti na prometni pas. po katerem je vozil pred prehitevanjem.

a) če prekorači hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 5.000
SIT;

(4) Na voznem pasu z najmanj dvema prometnima pasovoma, sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še
drugo vozilo ali udeleženca v cestnem prometu, ostati na
prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s
tem ne ovira hitrejših vozil, ki se približujejo od zadaj.

b) če prekorači hitrost od 11-^20 km/h, z denarno kaznijo
10.000 SIT;
c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo
20.000 SIT;

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

č) če prekorači hitrost, za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo
najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami.

33. člen

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(1) Voznik ne sme prehiteti dnlgega vozila:
1. če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati;
2. če je voznik, ki vozi pred njim po istem prometnem pasu, že
dal znak, da bo začel prehitevati;
3. pod vrhom klanca, pred ovinkom in v ovinku, kjer ni
zadostne vidne razdalje, razen na voznem pasu z najmanj
dvema prometnima pasovoma;
4. v predoru, razen če sta vozna pasova speljana vsak skozi
svojo predorsko cev;
5. po odstavnem pasu;
6. če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem;
7. če vozni pas za vožnjo vozil z nasprotne smeri ni prost v
dolžini, ki je potrebna za prehitevanje;
8. po prometnem pasu za počasna vozila;
9. vozila, ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za
pešce na katerem ali ob katerem so pešci;
10. ob zmanjšani vidljivosti, razen na voznem pasu z najmanj
dvema prometnima pasovoma;
11. vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo zaradi
razmer v prometu.

Najmanjša dovoljena hitrost
30. člen
(1) Hitrost vožnje vozil na državnih in lokalnih cestah izven
naselja ne sme biti omejena na hitrost pod 40 km/h, razen če
to terjajo ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 40.000
SIT.
Prehitevanje
31. člen
(1) Prehitevanje ie dovoljeno po levi strani.
(2) Po desni strani je dovoljeno prehiteti:

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 2 do 4 kazenskimi
točkami se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s 3., ali 4., ali
9. točko prvega odstavka tega člena.

- vozilo, ki zavija levo,
- vozilo, ki vozi v naselju po voznem pasu z dvema ali več
prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni skrajno desni,
- tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s 7.
točko prvega odstavka tega člena.

(3) Vozilo, ki zavija levo, je dovoljeno prehiteti po desni
strani, če je voznik tega vozila dal predpisani znak in zavzel
na vozišču tak položaj, da se da zanesljivo sklepati, da bo
zavil levo in je na njegovi desni strani dovolj prostora za
prehitevanje.

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1., ali 2., ali 5., ali 6., ali
8., ali 10., ali 11. točko prvega odstavka tega člena.
34. člen

(4) Tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini
vozišča, je dovoljeno prehiteti le po desni strani, če je med
tirnim vozilom in desnim robom vozišča prometni pas. Na
enosmerni cesti ga je v takem primeru dovoljeno prehiteti tudi
po levi strani.
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(1) Voznik ne sme prehitevati, razen enoslednih vozil;
1. v križišču;
2. na prehodu ceste čez železniško progo;
3. na prehodu za pešce
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v križišču
dovoljeno prehiteti:
~ vozilo, ki zavija levo v skladu z 31. členom tega zakona,
~ vozilo, ki zavija desno, pri čemer ni dovoljeno zapeljati na
vozišča, ki je namenjen za promet vozil z nasprotne
smeri;
~ vozilo, ki vozi po prednostni cesti;
~8 vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem
i promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.

1. na ozkih in nepreglednih odsekih cest;
2. na mostovih, viaduktih, predorih in drugih nevarnih odsekih cest;
3. ob veliki gostoti prometa;
4. ob zmanjšani vidljivosti.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki rdvna v nasprotju z določbo tega člena.
t3) 2 denarno kaznijo 5.000 SlT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbo tega člena.

(3) 2 denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) 2 denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,

Srečanje

ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena.

38. člen
(1) Pri srečanju mora voznik pustiti na svoji levi strani
zadostno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem v cestnem prometu, s katerim se srečuje, če je potrebno, pa se tudi
umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti.

Vožnja mimo
35. člen

(2) V križišču se srečuje voznik, ki zavija levo. z vozilom, ki
prihaja iz nasprotne smeri in zavija levo, tako da ga pusti
mimo s svoje desne strani.

(1) Voznik, ki hoče peljati mimo vozila, ovire ali objekta na
vozišču, sme to storiti po levi ali desni strani, pri tem mora dati
prednost udeležencem, ki prihajajo iz nasprotne smeri. Če
mora pri tem zaviti, mora paziti na promet za seboj in spremembo nakazati s predpisanimi znaki.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.
39. člen

(2) Če je voznik svojo namero, da bo zavil na levo, nedvoumno
nakazal in se postavil v takšen položaj, iz katerega se da
nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, lahko drugi vozniki
peljejo mimo po desni.

(1) Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali cesti z velikim
vzdolžnim nagibom (gorske in druge ceste) veljajo naslednja
pravila:

(3) Vožnja mimo ustavljene kolone na cesti je prepovedana,
če se voznik po vožnji mimo ne bi mogel vključiti na prometni
Pas, ki je namenjen vožnji vozil v smeri vožnje.

(5) Pri vožnji mimo ustavljenega vozila pred prehodom za
Pešce veljajo ista pravila in kazenske sankcije kot pri prehitevanju.

1. voznik vozila, ki to lažje stori, mora ustaviti in po potrebi
zapeljati nazaj ter omogočiti varno srečanje;
2. na strmih cestah ustavi praviloma tisti, ki vozi navzdol razen
kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi prometnih okoliščin
to lažje storiti. Prav tako je dolžan zapeljati vzvratno tisti, ki to
lažje stori in omogoči varno srečanje;
3. kadar mora na cesti iz prejšnje točke tega odstavka eno od
vozil pri srečanju zapeljati nazaj, mora to storiti:
- tisti, ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno
vbzilo,
- voznik vozila, ki se srečuje z avtobusom,
- vozilo, ki ga je lažje upravljati pri vzvratni vožnji.

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna
v nasprotju z določbo tega člena.

(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.

Vključevanje v promet na javno cesto

(4) Če je dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila na
desnem prometnem pasu s primerno hitrostjo in pazljivostjo
Pelje mimo ustavljenega vozila ali kolone po desni strani,
fazen kadar so se morala vozila ustaviti pred križiščem ali
zožanjem ceste.

40. člen
(1) Voznik mora pred vključevanjem s površine, na kateri se
ne opravlja promet vozil, pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po
prometnem pasu, na katerega se želi vključiti.

Razvrščanje pred križiščem
36. člen

(2) Voznik, ki se vključuje v promet na javno cesto z nekategorizirane ceste (dovozne ali gozdne ceste, pristopi do objektov
in zemljišč, funkcionalne površine ob objektih) mora pustiti
mimo vsa vozila, ki vozijo po javni cesti, čeprav ta s prometnim znakom ni določena, kot prednostna.

(1) Pri zavijanju se mora voznik razvrstiti pravočasno pred
križiščem:
1. pri zavijanju v levo čim bližje levemu robu voznega pasu ali
na prometni pas za zavijanje v levo;
2. pri zavijanju v desno čim bližje desnemu robu voznega
Pasu ali na prometni pas za zavijanje v desno;
3. kot določajo prometni znaki, če je razvrščanje določeno z
njimi.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 2 do 4 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbama tega člena.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravno v nasprotju z
določbami tega člena.

Obračanje

Promet v križišču
41. člen

37. člen
(1) Obračanje z vozilom je prepovedano:

(1) Menjava prometnega pasu v križišču je prepovedana.

o
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(2) Voznik se mora na zadostni razdalji pred križiščem postaviti z vozilom v položai na tistem prometnem pasu, po katerem
namerava voziti skozi križišče.

(9) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje z«
prekršek upravljalec ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 SIT.

(3) Voznik, ki se približuje križišču, mora hitrost vožnje prilagoditi prometnim razmeram v križišču. Voziti sme s tolikšno
hitrostjo, da lahko ustavi in pusti mimo vozila in druge udeležence v cestnem prometu, ki imajo prednost v križišču.

Prehodi za pešce
44. člen

(4) Voznik, ki v križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozilo, „
ki prihaja iz nasprotne smeri in vozi naravnost ali zavija
desno.

(1) Na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s
svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja policist, morajo
vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu omogočiti
pešcem varno prečkanje vozišča, če so ti že na prehodu ali
dajejo znak, da želijo prečkati vozišče.

(5) V križišču cest ima prednost tisti, ki prihaja z desne strani.
(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom
tega člena.

(2) Prehodu za pešce se mora voznik ali drug udeleženec
približevati s tako hitrostjo, da lahko vozilo ustavi, če bi z
vožnjo preko prehoda oviral ali ogrožal pešce, ki so na prehodu ali stopajo nanj.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT In 2 do 4 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega
člena.

(3) Če je označba prehoda za pešce na kolesarski stezi ali
drugi prometni površini, veljajo ista pravila.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(8) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.
i
Krožni promet

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.

42. člen

Prehajanje preko železniških tirov

Pri vožnji v križišču s krožnim prometom ima prednost tisti, ki
že vozi v takem križišču.

45. člen
(1) Tirna vozila, ki se premikajo po železniških tirih, imajo
prednost pred vsemi drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Zavijanje
43. člen

(2) Vozniki, ki se približujejo prehodu preko železniških tirov,
morajo voziti s takšno hitrostjo, da lahko ustavijo pred prehodom.

(1) Voznik, ki zavija v križišču levo, se po razvrstitvi zapelje do
sredine križišča, razen če s prometnim znakom ni določeno
drugače oziroma če tega ne dopušča promet iz nasprotne
smeri.

(3) Udeleženec v cestnem prometu se mora vselej ustaviti
pred prehodom čez železniško progo:

(2) Voznik, ki zavija desno, mora pustiti mimo enosledna
vozila, ki vozijo ob njem v isti smeri po kolesarskem pasu ali
kolesarski stezi in vozijo naravnost ali zavijajo desno.

1. če se bliža vozilo po tirnicah;
2. če so se zapornice ali polzapornice začele spuščati ali so že
spuščene;
3. kadar prihod vozila po tirih naznanjajo svetlobni ali zvočni
znaki oziroma opozarjajo, da se bodo zapoirnice začele spuščati;
4. kadar ustavlja promet železniški delavec s predpisanim
znakom.

(3) Voznik, ki zavija v križišču desno ali levo, mora dati
prednost pešcem, ki so že na vozišču, na katero namerava
voznik zaviti.
(4) V križišču, kjer je potek prednostne ceste označen s
prometnim znakom in ta cesta zavija desno, mora biti na
kolesarski stezi, ki poteka po tej cesti in je speljana na
vozišče, vozilom, ki vozijo po stezi, odvzeta prednost z ustreznim prometnim znakom (»križišče s prednostno cesto« z
dopolnilno tablo - za kolesarje).

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT in 1 do 3 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(5) Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tu.di avtobusom in drugim vozilom, ki vozijo po posebej označeni prometni površini, ki so desno od prometnega pasu po katerem
vozi.

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
Železniški tiri brez zapornic

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

46. člen
i

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali petim
odstavkom tega člena.
(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek, ki ne
potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s
prvim, ali drugim, ali tretjim, ali petim odstavkom tega člena.
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(1) Prehod preko železniških tirov, na katerih ni zapornic ali
polzapornic, ki bi napovedovale bližanje tirnega vozila, oziroma te naprave so, pa ne delujejo, smejo udeleženci v cestnem prometu prečkati šele, ko se prepričajo, da po tiru ne
prihaja tirno vozilo.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
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'3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekršek
,"9' udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju
'določbo tega člena.

Odpiranje vrat vozila

^•tavitev in parkiranje

(1) Na ustavljenem ali parkiranem vozilu voznik in potniki ne
smejo odpirati vrat, če s tem ovirajo ali ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu.

50. člen

47. člen
1

( ) Ustavitev in parkiranje ni dovoljeno:

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik ali potnik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

1' kadar je prepoved izražena s prometnim znakom;
na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred
Prehodom;
3- na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali
J4rugih javnih poteh;
na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda
j^iroma
proge;
5 v
križišču in v razdalji manjši od 5 m od najbližjega prečega roba vozišča;
° v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu;
'• "a označenem avtobusnem postajališču ali manj kot 15 m
od njega;
na ozkem in nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod
Rancem),
če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
9
na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim
v°*iroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na
°ziču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro
"a
cesti širok manj kot 3 m;
10
na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem
prometnem pasu;
11
- na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
>2. na vozišču ceste izven naselja;
na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu

Cone za kratkotrajno parkiranje
51. člen
(1) Kadar je to potrebno, se lahko zaradi interesov stanovalcev
ali za olajšanje prometne situacije časovno omeji parkiranje
na določenih cestah ai delih cest (kratkotrajne parkirne cone).
Čas kratkotrajnega parkiranja ne sme biti krajši od 30 minut in
ne daljši od 24 ur.
(2) Kratkotrajne parkirne cone se označijo z modrimi črtami
na cestišču in z dopolnilnimi tablami.
(3) Pri parkiranju v kratkotrajnih conah mora voznik označiti
čas prihoda na predpisan način.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
Označitev ustavljenih vozil

(2) Voznik mora vselej, kadar ima možnost, ustaviti ali parkirati izven vozišča.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
Voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.

52. člen
(1) Če dvosledno vozilo obstane zaradi okvare, prometne
nesreče ali drugega vzroka na cesti, kjer ga ni mogoče pričakovati, in zato predstavlja nevarnost za druge udeležence v
cestnem prometu, mora voznik takoj vklopiti vse štiri smernike. Na nevarnih delih ceste oziroma če vozilo nima naprave
za vklop vseh štirih smernikov ali ta ne deluje, pa mora voznik
postaviti varnostni trikotnik, ki je dobro viden, da ga vozniki,
ki prihajajo za njim, pravočasno opazijo.

Zapustitev vozila

(2) Varnostni trikotnik je potrebno postaviti najmanj 100 m za
vozilo in 1 m od roba vozišča.
48. člen

(3) Varnostni trikotnik je treba postaviti tako;

1

( ) Voznik, ki zapusti vozilo, mora ukreniti vse potrebno, da
vozilo ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu ali
vozil, in vozilo zavarovati pred neupravičeno uporabo.

1. da ga vozniki, ki prihajajo od zadaj, lahko dobro vidijo;
2. na taki razdalji od vozila, da ima voznik, ki prihaja od zadaj
in vozi s predpisano hitrostjo, dovolj časa, da varno ustavi
vozilo ali zapelje mimo vozila.

(2)
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
v
oznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.

(4) Ustavljeno tovorno vozilo, kolono vozil ali vozilo, ki prevaža nevarne snovi, je treba označiti z dvema trikotnikoma v
skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbo tega člena.

(5) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila,
mora biti znak iz prvega odstavka tega člena postavljen na
najmanj dvakratni razdalji zavorne poti vozila, ki vozi z dovoljeno hitrostjo.

Zdravstveni delavci in invalidi
49. člen

(6) Če tehnično stanje vozila to omogoča, je treba upoštevati
določila o osvetljevanju vozila.

(1) Zdravstveni delavci in delavci socialnih služb, kadar obiskujejo bolnike, in invalidi, ki imajo okvarjene spodnje okončine, smejo parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovo'jeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev
v cestnem prometu.

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Ustavljeno vozilo na tirnicah

(2) Parkirano vozilo iz prejšnjega odstavka mora biti posebej
označeno.

53. člen
(1) Kadar voznik iz razlogov iz prvega odstavka 52. člena tega
zakona ostane z vozilom na tirnicah, ga mora takoj odstraniti.
Če tega ne more storiti, mora takoj obvestiti pristojno službo
(železničarsko službo, vlečno službo, policijo) in pravočasno
opozoriti voznike tirnih vozil.

(3) Znak iz prejšnjega odstavka izda upravna enota, kjer ima
upravičenec stalno ali začasno prebivališče ali sedež.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom
toga člena.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
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voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, k! ravna»
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

VOZILA V PROMETU
Uporaba luči in odsevnikov

Dodatni delovni žarometi

54. člen

57. člen

(1) Vozniki motornih vozil v cestnem prometu morajo uporabljati predpisane luči in odsevnike. Drugi udeleženci morajo
uporabljati luči in odsevnike po določilih tega zakona.

(1) Dodatni delovni žarometi na vozilu se lahko vklopijo le z«
osvetlitev delovnega mesta in ne smejo slepiti ali motiti udeležencev v cestnem prometu.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena.

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekrši
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju z določbo
tega člena.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik.
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.

Luči in odsevnikl, ki ne smejo biti na vozilu

Označevanja pešcev In ročnih vozičkov

55. člen

58. člen

(1) Vozilo ne sme imeti na prednji strani rdeče luči in ne
rdečega odsevnika, na zadnji strani pa ne bele luči ali odsevnika. Navedena določba ne velja za luč za vzvratno vožnjo,
delovni žaromet, luč za osvetlitev registrske tablice in registrsko tablico.

(1) Pešci, ki vlečejo ali potiskajo ročne vozičke, morajo ponoći
in v pogojih zmanjšane vidljivosti opremiti voziček z najmanj
eno belo in zadaj z rdečo lučjo, pritrjeni na levi strani. Luč ne
sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.
(2) Pešci, ki zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju hodijo
ponoči po vozišču ali tik ob njem, kjer ni označene peš poti
morajo nositi na strani, ki je obrnjena proti vozišču, belo luč
ali odsevnik bele barve.

(2) Luči za označevanje vozila morajo biti prižgane ves čas, ko
so prižgane dolge, zasenčene luči ali meglenke.
(3) Luči in odsevniki med vožnjo ne smejo biti zakriti ali
umazani.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
pešec, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Označevanje živali ali črede

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

59. člen
(1) Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da bo čreda
ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj
in ob strani z lučmi ali odsevniki. Označbe morajo biti nameščene tako, da jih udeleženci v cestnem prometu, katerim so
namenjene, pravočasno opazijo.

Osvetlitev
56. člen
(1) Ponoči se praviloma vozi z lučmi z dolgim snopom svetlobe. Luči je treba pravočasno zasenčiti, če prihaja nasproti
drugo vozilo, organizirana skupina pešcev oziroma tirno
vozilo ali če je spredaj vozeče vozilo tako blizu, da luči z
dolgim snopom svetlobe motijo voznika. Ob zasenčenju luči
je potrebno prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega
dela ceste.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
gonič, ali vodič živali oziroma črede, ki ravna v nasprotju z
določbo tega člena.
Opozorilni znaki
60. člen
(1) Zvočne in svetlobne opozorilne znake lahko uporabi voznik le pri prehitevanju izven naselja ali kadar je ogrožen
oziroma je ogrožen kdo drug. Pri prehitevanju v naselju sme
praviloma opozarjati le s svetlobnimi opozorilnimi znaki.

(2) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo in v predoru, se ne
smejo uporabljati luči z dolgim snopom svetlobe.
(3) Uporaba meglenk je dovoljena le kadar je vidljivost manjša
od 50 m.

(2) Voznik mora vklopiti vse smerne kazalce na vozilu:
- pri vstopanju ali izstopanju otrok oziroma invalidov v avtobus oziroma kombinirano vozilo ali iz njega;
- če opozarja druge udeležence v cestnem prometu na nevarnost na cesti, posebno če je zadnji v koloni vozil, ki je obstala
na cesti izven naselja;
-če vozi vzvratno.

(4) Vozniki motornih vozil morajo tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi.
(5) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti ponoči
in v pogojiuh zmanjšane vidljivosti vozila na vozišču osvetljeno z lučmi za označevanje vozila. V naseljih zadostuje, da je
vozilo osvetljeno z lučmi za označevanje vozila na tisti strani
vozila, ki je obrnjeno proti sredini ceste. Označitev vozila ni
potrebna, če je cestna razsvetljava taka, da je vozilo dovolj
vidno ali če je vozilo na označenem parkirnem prostoru.
(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom
tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Tovor
61. člen
(1) Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev
tovora, morajo biti na vozilu naložene, pritrjene ali pokrite
tako. da:

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim
odstavkom tega člena.

1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence v
cestnem prometu;

(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
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2- ne povzročajo škode na cesti in objektih;
3- ne onesnažujejo okolja;
*■ ne zmanjšujejo stabilnosti vozila:
!>• ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;
'• ne zakrivajo naprav vozila, registrskih tablic in drugih
Predpisanih označb;
se ne razsipavajo ali padajo z vozila.

(6) Z denarno kaznijo5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s 1. točko prvega odstavka, ali drugega, ali tretjega odstavka tega člena.
Tovor - bočna omejitev
64. člen

(2) Z vozila ali iz njega se ne sme raztresati sneg, led, voda
oziroma blatne in druge snovi.

(1) Če sega tovor bočno več kot 40 cm čez luči za označevanje
vozila, ga je potrebno spredaj označiti z belimi in zadaj z
rdečimi lučmi, ki so največ 1,5 m nad voziščem. V primeru, da
je vidno polje v vzvratnih ogledalih bistveno zmanjšano je
treba dodatno namestiti taka vzvratna ogledala, ki omogočajo
normalno vidno polje.

(3)
Z denarno kaznijp 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
v
°znik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.
M) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
Prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(S)
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
y
oznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbama tega člena.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se Vaznuje za
prekršrk pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

davila nalaganja

Nepritrjeni tovor

62. člen

65. člen

0) Tovor ne sme segati čez prednji del vozila. Lažje predmete
lahko na prtljažniku na strehi prevažajo osebni avtomobili,
kombinirana ali tovorna vozila tako, da tovor sega največ 1 m
preko prednjega dela vozila. Sprednji konec tovora ne sme
biti nižje od nivoja strehe vozila.

(1) Drogovi, cevi, plošče in drugi predmeti ne smejo segati
preko stranic prostora za tovor.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(2) Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila.
Na tovornem ali priklopnem vozilu mora biti najmanj 5/6
tovora kontinuirano oprtih na tovorni prostor.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Obremenitev vozila

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena.

66. člen
(1) Vozilo ne sme biti obremenjeno nad nosilnostjo, vpisano v
prometnem dovoljenju. Obremenitev voeila, za katero ni predpisano prometno dovoljenje, ne sme presegati normativa, ki
ga je določil proizvajalec.

Označevanje tovora
63. člen

(2) Tovor ne sme vozila obremenjevati nad največjo dovoljeno
maso, osno obremenitvijo ali s prometnimi znaki dovoljeno
obremenitvijo ceste. Vozilo skupaj s tovorom pa ne sme
presegati predpisanih dimenzij.

(1) Če sega tovor več kot 1 m preko najbolj oddaljenje točke
na zadnji strani vozila, je potrebno tovor na najbolj izpostavUeni točki označiti:
1. na osebnih avtomobilih, in vprežnih vozovih s tablo, velikosti 25 x 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi
Oranžne in bele barve, ki odseva svetlobo, postavljeno prečno
na smer vožnje, podnevi ob dobri vidljivosti pa lahko tudi z
r
dečo tkanino velikosti najmanj 25 x 25 cm.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

2- na ostalih vozilih s tablo, velikosti 50 x 50 cm, pobarvano
'zmenično s poševnimi trakovi oranžne in bele barve, ki
odseva svetlobo in je postavljena prečno na smer vožnje.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(2) Če je potrebno, zlasti v pogojih zmanjšane vidljivosti in
Ponoči, je treba znaku iz 1. oziroma 2. točke prejšnjega
odstavka dodati rdečo neslepečo luč.

Nalaganje in razlaganje tovora

(3) Opozorilna sredstva iz prejšnjega odstavka ne smejo biti
višje kot 1,5 m nad voliščem.

67. člen
(1) Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod
pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet drugih vozil.

(4) Z denarno kaznijq 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
©
(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
Prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
Pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(2) Če se vozilo ustavi na cesti zaradi nalaganja ali razlaganja
tovora, ustavitev ne sme trajati dalj, kot je nujno potrebno.
(3) Če je potrebno zaradi nalaganja ali razlaganja tovora
vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora voznik za to
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Tahograf
70. člen

imeti posebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ lokalne
skupnosti.

(1) Motorna vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom,
morajo imeti v tahografu pravilno vložen in izpolnjen vložek.
Voznik mora imeti pri sebi ključ tahografa in uporabljeni
vložek, iz katerega je razvidna vožnja oziroma mirovanje
vozila v zadnjih 24 urah.

(4) Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati ceste ali povzročati čezmernega hrupa.
(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznu]« za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člana.

(2) Uporabljene tahografske vložke mora uporabnik vozila
hraniti eno leto.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

(3) Voznik je dolžan na zahtevo policista odpreti tahograf in
pokazati vložek. Policist lahko začasno odvzame tahografski
vložek kot dokazilo v postopku.

POSEBNE OBVEZNOSTI VOZNIKOV

(4) Če policist sumi, da naprava ne deluje pravilno, lahko
odredi, da se opravi poseben pregled tahografa in vseh z njim
povezanih drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu
za pravilno delovanje naprave.

Prepoved uporabe dodatnih naprav ali opreme

(5) Poseben pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne
osebe, ki so pooblaščene za kontrolo meril. O delovanju
naprave izdajo pisno mnenje.

68. člen
(1) Voznik med vožnjo ne sme uporabljati dodatnih naprav ali
opreme, ki bi bistveno zmanjševale njegovo slušno in vidno
zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila (pustne maske,
slušalke, mobitel, itd.).

(6) če se pri pregledu ugotovi, da je bila naprava namerno
poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da kaže manjše
hitrosti oziroma vrednosti oziroma da naprava ne deluje,
plača stroške pregleda voznik.

(2) Uporaba mobitela med vožnjo je dovoljena ob pogoju
uporabe vgrajene funkcije za prostoročno uporabo telefona.

(7) Na praktičnem delu vozniškega izpita in pri učenju vožnje
lahko kandidat odpira tahograf kot izpitno nalogo.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje pravna
oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(4) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(9) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena.

Trajanje vožnje
69. člen

(10) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje
pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v
nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT.

(1) Voznik, ki vozi avtobus, tovorno vozilo ali skupino vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 3.5 t, v 24 urah ne
sme voziti več kot 8 ur; vmes mora imeti najmanj eno
30-minutno oziroma dve 15-minutni prekinitvi vožnje. V
izjemnih primerih sme trajati vožnja 9 ur. V tem primeru mora
imeti voznik dve polurni oziroma štiri 15-minutne prekinitve
vožnje.

Gospodarske vožnje
71. člen
(1) Gospodarske vožnje so dovoljene na kratkih razdaljah,
mad gradbišči ali kmetijskimi površinami, na katerih se
opravljajo gradbena ali kmetijska dela.

(2) Voznik, ki vozi vozilo 8 ur, mora imeti pred začetkom
svojega delovnega dne najmanj 8 ur neprekinjenega počitka,
voznik, ki vozi 9 ur, pa najmanj 10 ur počitka.

(2) širina, višina in najmanjša hitrost vozila lahko pri gospodarski vožnji v manjši meri odstopajo od določil tega
zakona, ne sme pa biti presežena nosilnost vozila, dovoljena skupna masa in predpisane osne obremenitve.

(3) Ča se pri vožnji vozila iz prvega odstavka tega člana
menjata dva voznika in je v vozilu urejeno ležišče, ki omogoča, da eden od voznikov počiva leže, mora imeti vsak
voznik najmanj 8 ur nepretrganega počitka v vsakih 30 urah
potovanja. Nepretrgani počitek mora voznik prebiti Izven
vozila.

(3) Vozilo, s katerim se opravlja gospodarska vožnja, mora
biti predpisano označeno.
(4) Za gospodarske vožnje se smejo praviloma uporabljati
predvsem lokalne ceste in kolovozi ter gozdne poti.

(4) Če je v vozilu urejeno ležišče, ki vozniku omogoča, da
počiva leže, sme voznik ne glede na tretji odstavek tega
člena počivati na takem ležišču, če vozilo ta čas stoji.

(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno v določenih časovnih obdobjih in na določenem območju, je treba s
predpisano prometno signalizacijo na cesti opozoriti druge
udeležence v cestnem prometu.

(5) Minister za delo, družino in socialne zadeve izda v soglasju
z ministrom za notranje zadeve in ministrom za promet in
zveze natančnejše predpise o tedenskem obračunavanju ur
vožnje, počitku in posadki vozila.

(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali
četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali
četrtim odstavkom tega člena.

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega

(7) Z denarno kaznijo najmanj 1,200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
naimani 120.000 SIT.
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člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000

(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

Varnostni pasovi

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

72. člen
(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki na sedežih z
vzglavniki kjer so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način,
kot ga je določil proizvajalec.

Načini vleke
76. člen

(2) Varnostnega pasu ni potrebno uporabljati osebam, ki z
zdravstvenim potrdilom dokažejo, da varnostnega pasu ne
morejo uporabljati.

(1) Motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom.
- z vrvjo samo osebne avtomobile, ki imajo brezhibno
delovno zavoro, ki deluje tudi kadar motor ne deluje in
naprave za upravljanje;
- z drogom vozilo, ki ima brezhibne naprave za upravljanje,
če pa je težje kot vlečno vozilo, pa tudi brezhibno delovno
zavoro, ki deluje tudi kadar motor ne deluje.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujeta za prekršek
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Zaščitne čelade
73. člen

(2) Če pogoja iz prejšnjega odstavka nista izpolnjena, se lahko
vleče drugo motorno vozilo oprto na vlečno vozilo ali nanj
obešeno.

(1) Voznik in potnik na motornem kolesu in kolesu z motorjem
morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado.

(3) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom
ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m. pri vleki z
drogom pa je lahko tudi manjša od 3 m.

(2) Zaščitne čelade ni potrebno uporabljati osebam, ki z
zdravstvenim potrdilom dokažejo, da zaščitne čelade ne
morejo uporabljati.

(4) Neregistriranih motornih vozil ni dovoljeno vleči z vrvjo ali
drogom.

(3) Oseba mlajša od 14 let, ki vozi kolo oziroma kolo s
pomožnim motorjem, mora med vožnjo imeti na glavi pripeto
kolesarsko zaščitno čelado, ali čelado iz prvega odstavka tega
člena. Enako velja tudi za osebo, mlajšo od 14 let, ki se na
kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem, vozi kot potnik.

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z denarno kaznijol 0.000 SIT se kaznujeta za prekršek
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

Vleka

Pogoji za vleko
74. člen

77. člen

(1) Vleka dvoslednih motornih vozil je dovoljena le, če se ta
zaradi okvare sama ne morejo premikati. Vleka enoslednih
vozil je prepovedana.

(1) Vlečeno vozilo sme voziti oseba, ki ima veljavno vozniško
dovoljenje za kategorijo, v katero sodi vlečeno vozilo.
(2) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba,
ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(2) Pri vleki morata imeti obe \^>zili vključene vse štiri smernike, če pa vozilo ni opremljeno z napravo za vključitev vseh
štirih smernikov, pa mora biti vlečeno vozilo na zadnji strani
označeno z dobro vidnim varnostnim trikotnikom.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki odredi vožnjo v nasprotju z določbo tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(3) Vleka pokvarjenih vozil je prepovedana na avtocesti in
cesti, rezervirani za motorna vozila.

Vleka pokvarjenih vozil skupaj s priklopnim vozilom

(4) Če se je vozilo pokvarilo na avtocesti ali cesti, rezervirani
za motorna vozila, je vleka dovoljena le do prvega izvoza.

78. člen

(5) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(1) Vleka pokvarjenih vozil, ki imajo dodano priklopno vozilo
je dovoljena le do najbližjega parkirnega prostora, kjer je
treba priklopno vozilo izločiti iz prometa.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo naimanj 20 000 SIT.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. Če je s
storjenim prekrškom voznik koga ogrožal, se kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT.

Vleka ponoči in ob zmanjšani vidljivosti

Vleka priklopnih vozil

75. člen

79. člen

*

(1) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je vleka dovoljena le, če
je vlečeno vozilo opremljeno z rdečimi lučmi na zadnji strani
vozila in te luči delujejo, in je vlečno vozilo opremljeno z
rumeno utripajočo lučjo.

(1) Vlečno vozilo lahko vleče največ dve priklopni vozili oziroma največ eno priklopno vozilo za prevoz oseb.
(2) Vozilo lahko vleče priklopno vozilo ie, če s tem ni bistveno
zmanjšana stabilnost vozila in priklopnega vozila in če je
67

poročevalec, št. 15

vlečna naprava narejena tako, da omogoča varno vleko priklopnega vozila. Vlečna naprava mora biti homologirana.

(3) Za promet prevoznih sredstev iz prvega odstavka teg1
člena se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za pešce.

(3) Vlečna naprava mora biti konstruirana tako, da takrat, ko
vozilo ne vleče priklopnega vozila, ne sega preko zadnjega
dela vozila.

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki ravni'
nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.
Pešci

(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje voznik, ki ravna
v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena.

84. člen

(5) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjen®
hoji pešcev.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.

(2) Če na vozišču ali ob njem ni označenega pasu za pešc«'
pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, sme|0
hoditi po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo
kolesarjev ali voznikov koles s pomožnim motorjem.

VARSTVO DRUGIH UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU

(3) Pešec praviloma ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževat1
na njem prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.

Otroci

(4) Zunaj naselja in v naselju, kjer ni pešpoti, pločnika a'1
kolesarske steze, morajo pešci hoditi ob levem robu vozišča*
smeri hoje in pri tem lahko uporabljajo največ en mete'
vozišča, merjeno od roba vozišča.

80. člen
(1) Otroci pomenijo povečano nevarnost v prometu, zato
morajo biti deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev v cestnem prometu.

(5) Izjemoma lahko pešci v naselju ali zunaj naselja, kjer n11
pešpoti ali pločnika, uporabljajo desno stran vozišča v sme'2
hoje, če je to zanje varneje (nepregledni ovinek, prepad, pla
itd).

(2) Kadar je potrebno poskrbeti za varstvo otrok, posebno če,
se pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali
odhod iz šole, vrtca itd.), lahko šole, organizirane skupine
staršev, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ustanove, društva in druge institucije organizirajo in izvajajo
varstvo otrok s predpisanimi pripomočki.

(6) Pešci, ki potiskajo enosledno vozilo, morajo hoditi ob levi
strani vozišča v smeri hoje, vendar pri tem lahko uporabljaj"
največ en meter vozišča, merjeno od roba vozišča.

(3) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu
šele, ko so se starši, posvojitelji ali skrbniki prepričali, da so
otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer
se srečujejo s prometom. Otroci, stari od 7 do 14 let, lahko
spremljajo otroka v vzgojno-varstveno ustanovo, če to dovolijo starši otroka. Otroci stari do 7 let lahko hodijo v šolo brez
spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji ali skrbniki
vendar le v stanovanjskih območjih.

(7) Organizirana skupina pešcev mora v primeru iz 4. odstavk*
tega člena hoditi po desni strani vozišča v smeri hoje.
(8) Pešec, ki nosi večje predmete, ne sme ogrožati drugi"
udeležencev v prometu.
(9) Pešec mora prečkati vozišče in kolesarsko stezo na prehodu za pešce, če je to oddaljeno od njega manj kot 100
metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča izven prehoda z>
pešce, kadar sta vozna pasova ločena fizično ali ju loči neprekinjena črta.

Označitev otrok v prometu
81. člen

(10) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. V križišču mora upoštevati označene prehode za
pešce, prometne znake in odredbe policista, kadar ta ureja
promet.

(1) Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo
po cesti nositi na vidnem mestu predpisan odsevnik.
(2) Otroci, ki obiskujejo malo šolo in prvi razred osnovne šole,
morajo na poti v vzgojno-varstveni zavod oziroma šolo in iz
nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno
okoli vratu.

(11) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
pešec, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, aH
četrtim, ali šestim, ali sedmim, ali osmim, ali devetim, aH
desetim odstavkom tega člena.

Mladoletniki

(12) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
organizator skupine pešcev, ki ne zagotovi hoje organizirane skupine skladno s sedmim odstavkom tega člena.

82. člen
Če mladoletnik prekrši predpise o varnosti cestnega prometa,
se z denarno kaznijo, ki je predpisana za storjeni prekršek,
kaznujejo njegovi starši, posvojitelji oziroma skrbniki.

Območje umirjenega prometa

Posebna prevozna sredstva

85. člen

83. člen

t

(1) Za območje umirjenega prometa lahko pristojni organ
določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja.

(1) Bolniški vozički, otroška prevozna sredstva in športni
pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje hitrejše od
hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, smuči, sanke, otroško kolo, motorne sani, In po namenu uporabe podobna
prevozna sredstva, se ne štejejo za vozila.

(2) V območju umirjenega prometa imajo prednost pešci.
(3) Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je
dovoljena igra v tem območju.

(2) Prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo tam, kjer je dovoljena hoja pešcev. Pri tem smejo dosegati le hitrost, s katero se premikajo pešci.
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(4) V območju umirjenega prometa so prepovedane prireditve na
cestah, v katerih so udeležena motorna vozila.
68

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom
*9a člena.

(6) Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati oziroma imeti odprtih
med vožnjo. Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler
potniki niso varno vstopili oziroma izstopili in dokler vrata
avtobusa niso zaprta.

(

(6) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
Prekršek organizator, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.

(7) V bivalnem vozilu - avtodomu se sme voziti takšno število
oseb, kot je določeno je v prometnem dovoljenju.

Območje za pešce

(8) V vozilu se na sedežu poleg voznika ne sme voziti oseba, ki
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih
zdravil.

86. člen
0)
Pristojni organ lahko določi kot območje za pešce del
c
este ali cesto v naselju ali del naselja.

(9) Na tovornem in priklopnem vozilu, polpriklopnem vozilu
oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v
prostoru za tovor največ pet oseb za nalaganje in razlaganje
tovora.

(2) V območjih za pešce lahko vozijo tudi kolesarji in uporabni posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo ovirati ali
ogrožati prometa pešcev.

(10) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz prejšnjega odstavka, ne
smejo biti očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.

Vstopanje in izstopanje potnikov
87. člen

(11) Osebe iz devetega odstavka tega člena ne smejo v vozilu
stati, sedeti na stranicah kesona ali na nestabilnem oziroma
nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega višino
stranic kesona.

(1) Mimo ustavljenega vozila namenjenega javnemu pravozu oseb je treba voziti tako, da je zagotovljena varnost
pešcev v bližini takega vozila. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno.

(12) Na tovornem vozilu, ki nima stranic kesona in na tovornem vozilu z avtomatskim razkladalcem ni dovoljeno voziti
oseb.

(2) Vozilu iz prejšnjega odstavka je treba v naseljih omogočiti
speljevanje s postajališča, če je voznik takega vozila to nakazal s predpisanimi znaki. Da bi mu to omogočili, morajo drugi
udeleženci v cestnem prometu zmanjšati hitrost in, če je
Potrebno, tudi ustaviti. Voznik takega vozila sme dati znak, da
bo odpeljal s postajališča, šele ko je dejansko pripravljen za
vključitev v promet, in pri tem ne sme ogrožati drugih udeležencev v cestnem prometu.

(13) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika
voziti tudi druga oseba, če je v ta namen na njem vgrajen
sedež za prevoz drugih oseb, ki je vpisan v prometnem dovoIjenu.
(14) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega stroja
ali motokultivatorja je med vožnjo po cesti prepovedano prevažati osebe.

(3) Mimo ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz otrok in ima vključene vse štiri smerne kazalce, je voznik
dolžan voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno in po
Potrebi vozilo tudi ustaviti.

(15) Voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem ne sme
voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali
psihoaktivnih zdravil.

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(16) Na kolesu z motorjem, kolesu s pomožnim motorjem ali
kolesu lahko vozi otroka, mlajšega od B let, le oseba, ki je
stara več kot 14 let.

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT, se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(17) Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti lahko sedijo sami
v vozilu le na posebej prirejenih sedežih. Otroci od 6. do 12.
leta lahko sedijo na sprednjem sedežu avtomobila, če je sedež
avtomobila mogoče prilagoditi velikosti otroka, tako da se
varnostni pas zapne, kot predpisuje proizvajalec pasu, sicer
morajo otroci, mlajši od 12 let, sedeti na zadnjih sedežih.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 SIT in 2 do 4 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v
nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena.

(18) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti
le toliko oseb, kolikor je navedeno v prometnem dovoljenju.

(19) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki odredi vožnjo, ki ni v skladu s prvim, ali tretjim, ali
četrtim, ali devetim, ali desetim, ali enajstim, ali dvanajstim,
ali trinajstim, ali štirinajstim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.

(2) Voznik motornega vozila ne sme voziti oseb v počitniški
prikolici ali lahkem priklopniku.

(20) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ravna v
nasprotju z določbo šestnajstega odstavka tega člena.

(3) Kadar voznik v vozilu iz prvega odstavka tega člena prevaža organizirano skupino otrok, mora biti tako vozilo označeno s posebnim znakom.

Kolesarji

Prevoz oseb
88. člen

(4) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima
vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev.

89. člen

(1) Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarski pas.
kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, smejo voziti
po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne
prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnemu robu
vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot en meter od roba
vozišča.

(5) V avtobusu se sme stoje voziti največ toliko potnikov, kot
je navedeno v prometnem dovoljenju.
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da med vožnjo drži noge na posebnih stopalkah. Potnike s1*
voziti tudi v stranski prikolici.

(2) Kolesarji, ki vozijo v skupini, morajo voziti drug za drugim.
(3) Med vožnjo s kolesom je prepovedano:

(4) Na motornem kolesu je dovoljeno voziti le osebo, staro
kot 12 let.

1. spuščati iz rok krmilo kolesa;
2. dvigovati noge s pedal;
3. voditi, vleči ali potiskati druga vozila;
4. pustiti se vleči ali potiskati; 5. voziti predmete, ki ovirajo
kolesarja pri vožnji;
6. voziti druge osebe razen, če ta zakon ne določa drugače.

(5) Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zm®™
šuje stabilnosti vozila, ne ovira drugih udeležencev v P'"5
metu, zlasti ne sme spuščati krmila, se voziti po enem kole '
se držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predn1*
tov, ki bi ga ovirali, ali potiskati in vleči drugih udeležence*
cestnem prometu.

(4) Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med
kolesom in priklopnim vozilom nameščena tako, da lahko
kolesar obvlada kolo in priklopno vozilo. Širina priklopnega
vozila ne sme presegati 1 m.

(6) Za kolo z motorjem se smiselno uporabljajo določbe tw
člena.

(5) Na priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu ni dovoljeno
prevažati oseb.

(7) Z denarno kaznljol 0.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(6) Na kolesu je dovoljen prevoz otroka, starega do 8 let, če je
na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno
opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene
velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako:
- da ustreza velikosti otroka;
- da je trdno povezan s kolesom;
- da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje
preglednosti in gibljivosti;
- da onemogoča morebitne poškodbe otroka.

Vprežno vozilo

(7) Kolesar lahko vozi osebo starejšo od 8 let, le na kolesu
posebne konstrukcije, ki omogoča varno vožnjo. Na kolesu
posebne konstrukcije lahko vozi več oseb, vendar mora biti
kolo konstruirano tako, da omogoča varno vožnjo več oseb.
Takšno kolo mora imeti za vsako osebo poseben sedež,
držalo za roke in pedala.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekrši*
voznik
vprežnega voza, ki ravna v nasprotju z določbama tej*
člena.

91. člen
(1) Voznik vprežnega vozila mora voditi vozilo ves čas, dok1'
se premika po cesti, in sicer čim bližje desnemu robu vozišč
(2) Vprežnega vozila ni dovoljeno puščati na cesti brez nad
zorstva.

Pogoji za vožnjo

(8) Voznik kolesa mora ponoči in ob zmanjšani vidljivosti
uporabljati predpisane luči.

92. člen

(9) Predpisi o osvetlitvi ne veljajo za posebna kolesa, namenjena tekmovanju, ki se uporabljajo za trening ponoči ali ob
pogojih zmanjšane vidljivosti. V takem primeru zagotavlja
varnost kolesarjev in drugih udeležencev v cestnem prometu odgovorna oseba, ki vodi trening, s predpisanim številom spremljevalnih vozil.

(1) Voznik vprežnega vozila in spremljevalec morata biti sM11
najmanj 14 let in sposobna obvladati vprežne živali.
(2) Spremljevalec mora biti prisoten za vprežnim vozilom'
primeru, če je to potrebno zaradi tovora in kadar je doda'*
vprežrremu vozilu še eno vozilo. Spremljevalca zagoto'
voznik.

(10) Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne more
pasti in da ne ovira prometa.

(3) Vprežno vozilo, tovor na vozilu in priklopno vozilo ^
smejo presegati dimenzij, ki so določene v predpisu o največ
jih dimenzijah vozil, razen kadar gre za gospodarsko vožnj"

(11) Za kolesa s pomožnim motorjem se smiselno uporabljajo
določbe od prvega do enajstega odstavka tega člena.

(4) Vprežno vozilo mora biti opremljeno z napravami za za"f
ranje.

(12) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali šestim ali osmim,
ali desetim, ali enajstim odstavkom tega člena.

(5) Ponoči in v pogojih zmanjšane vidljivosti mora biti vprežn'
vozilo osvetljeno na sprednji strani z najmanj eno belo iuw
in na zadnji strani z najmanj eno rdečo lučjo, ki morata bi'
pritrjeni levo od vzdolžne osi vozila.

(13) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali petim, ali
sedmim, odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekrfj
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, ''
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.

(14) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba, ki ravna v nasprotju z devetim
odstavkom tega člena.

(7) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekrš<j
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju s četrtim,>'
petim odstavkom tega člena.

Motorna kolesa
90. člen

Obveznosti voznika vprežnih živali

(1) Z motornimi kolesi je dovoljeno voziti le po cestah, namenjenih prometu motornih vozil.

93. člen

(2) Motorno kolo sme imeti stransko prikolico ali priklopno
vozilo na dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Priklopno vozilo
mora biti pripeto tako, da je zagotavljana stabilnost vozila.

1) Voznik mora skrbeti, da so vprežne živali sposobne vle'1
vozilo. Nesposobna je vprežna žival, ki je vidno utrujen*
bolna ali trpi zaradi poškodb.

(3) Voznik motornega kolesa sme voziti potnike samo, če je na
vozilu poseben sedež, ki je namenjen prevozu potnika, tako

(2) Voznik mora zagotoviti, da vprežno vozilo, ki mu je dodan"
še eno vozilo, vlečeta najmanj dve vprežni živali.
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(3) 2 denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbama
'ega člena.

uporabljajo le vozniki motornih vozil in skupine vozil, ki po
deklaraciji proizvajalca dosegajo na ravni cesti hitrost večio
od 60 km/h.
i

Vprežni voz s priklopnim vozilom

(2) Vez med voziloma mora biti toga in takšna, da se ne zlomi.

(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna
vozila, se lahko voznik vključuje in izključuje le na označenih
priključkih.
t
(3) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti, mora z
vozilom pravočasno zapeljati na skrajni desni prometni pas in
čimprej, brez zaviranja zapeljati na poseben zaviralni pas.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik vprežnega vozila, ki ravna v nasprotju z določbama
tega člena.

(4) Vozila, ki že vozijo po prometnem pasu avtoceste ali ceste,
rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred vozili, ki
se vključujejo v promet na prometnem pasu

Udeležba živali v prometu

(5) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na
avtocesti, mora:

94. člen
(1) Vprežnemu vozilu je lahko dodano največ eno priklopno
vozilo.

95. člen

- voziti po pospeševalnem pasu in se vključiti v promet z
ustreznim znakom, pri tem ne sme ovirati ali
ogrožati vozil, ki vozijo po njej;
- pustiti mimo vozila, če na mestu, kjer se vključujejo v
promet, ni pospeševalnega pasu.

(1) Za jezdece, goniče in vodnike živali, udeležene v cestnem
prometu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(2) Domače živali (psi, mačke, drobnica ali večje živali), ki
lahko ogrožajo promet, so lahko na cesti le v spremstvu
osebe, ki jih varno vodi. Živali je prepovedano voditi iz vozila
ali z vozilom.

(6) Na avtocesti in cesti z več prometnimi pasovi morajo
motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu,
ki ni zaseden z vozili v koloni.

(3) Jezdeci morajo biti telesno sposobni za ježo in morajo
obvladati žival, na kateri jezdijo. Jezdeci, mlajši od 14 let,
smejo jezditi le v spremstvu polnoletne osebe.

(7) Na avtocesti, ki ima tri ali več prometnih pasov, namenjenih prometu vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 3.5 t, in vozniki vozil
in skupin vozil, daljših od 7 m, voziti samo po dveh prometnih
pasovih, ki so ob desnem robu vozišča.

(4) Jezdeci smejo uporabljati le poti za jezdece. Vozišče
občinskih cest smejo uporabljati le, če je tako določeno s
prometnim režimom na teh cestah.
(5) Za jezdenje po vozišču se smiselno uporabljajo določila za
enosledna vozila.

(8) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, z
več med seboj ločenimi^prometnimi pasovi lahko vozijo z
naslednjo največjo dovoljeno hitrostjo:

(6) Gonič ali vodič živali mora biti sposoben voditi ali goniti
živali. Pri presoji sposobnosti je treba upoštevati število in
vrsto živali, ki jih goni ali vodi.

1. 80 km/h
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 7,5 t in
tovorna vozila s priklopnimi vozili;

(7) En vodič lahko vodi največ 3 vprežne ali jezdne živali v
navezi.

2. 100 km/h
- avtobusi, razen tistih, ki prevažajo organizirane skupine
otrok, in tovorna vozila brez priklopnih vozil, če imajo to
vpisano v prometnem dovoljenju. Vpis v prometno dovoljenje
se dovoli, če vozilo izpolnjuje naslednje pogoje.

(8) Gonjenje živali je treba organizirati tako, da jih gonič goni
v čredi; če je živali veliko, jih je treba razdeliti v posamezne
skupine in med njimi pustiti dovolj prostora za druge prometne udeležence, zlasti za motorna vozila, ki prehitevajo
čredo.

- da je razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW, in
največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v t, najmanj 11 kW/t;
- da ima vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje
koles, in servo volan;

(9) Živali je treba goniti ali voditi tako, da drugi udeleženci v
cestnem prometu niso ovirani. Spremljati jih mora primerno
število goničev ali vodičev.

- da ima na prednjih sedežih, v prvi in zadnji vrsti sedežev za
potnike vgrajene varnostne pasove in vzglavnike.

(10) Živali je treba voditi ali goniti čim bližje desnemu robu
vozišča, če je le mogoče, pa po robu vozišča ali bankini.
(11) Gonjenje, vodenje in počitek živali na pešpoteh in kolesarskih poteh je prepovedano.

Vozilo mora biti na zadnji strani označeno tudi z znakom
največje dovoljene hitrosti na avtocesti - 80 oziroma 100 km/
h.

(12) Živali, ki so ob cestah, morajo biti pod nadzorstvom ali
zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto.

(9) Pri vožnji po avtocesti z zasenčenimi lučmi hitrosti ni treba
prilagajati vidni razdalji zasenčenih luči, če:

(13) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek
jezdec, gonič ali vodnik živali, ki ravna v nasprotju z določili
tega člena.

1. so dobro vidne zadnje luči spredaj vozečega vozila; 2. je vozišče opremljeno z odsevniki;
3. so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez uporabe
luči z dolgim snopom svetlobe.

(14) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(10) Na avtocesti je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja
vozila, ustavljanje in parkiranje.

Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila

(11) Na odstavnem pasu je dovoljeno ustaviti vozilo le zaradi
okvare oziroma prometne nesreče

96. člen

(12) V primeru zastoja prometa je treba na sredini, med
prometnima pasovoma, ki sta najbližje levemu robu vozišča

(1) Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, lahko
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pustiti dovolj prostora, da po njem lahko vozijo intervencijska
vozila.

(3) Udeleženci v cestnem prometu ne smejo na cesti ali ob nje)
spuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati ničesar1,
kar bi ogrozilo varnost prometa, škodovalo zdravju Ijuo
živali, rastlinam ali povzročilo onesnaževanje okolja.

(13) Pešci ne smejo stopiti na ali hoditi po vozišču avtoceste
ali ceste, rezervirane za motorna vozila.

(4) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekrš«*
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti;
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so vključene v ogled;
3. delavce, ki v označenem gradbišču delajo na avtocesti ali
cesti, rezervirani za motorna vozila;
4. osebje intervencijskih skupin in zdravstvene delavce, kadar
nudijo nujno potrebno pomoč;
5. inšpektorje za ceste pri opravljanju uradne dolžnosti ter
delavce upravljalca ceste.
(15) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali šestim, ali sedmim,
ali enajstim odstavkom tega člena.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
Omejitve prometa
99. člen
(1) Ob sneženju, ko se sneg prijemlja vozišča, ali poledici j«
dovoljen promet samo tistih motornih vozil, ki so opremljena
s predpisano zimsko opremo ali imajo pogon na vsa štirl
kolesa. Omejitev prometa traja, dokler ceste niso očiščen«
oziroma posute proti poledici.

(16) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim,
ali petim, ali osmim, ali devetim odstavkom tega člena.

(2) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(17) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z desetim, ali dvanajstim
odstavkom tega člena.
(18) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
pešec, ki ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom tega
člena.

Pooblastila

Uporaba ceste

(1) Če je potrebno zagotoviti varnost prometa ali če to zahtevajo razlogi vzdrževanja javnega reda, lahko minister za
notranje zadeve z odredbo prepove ali omeji promet vseh ali
posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu.

100. člen

97. člen
(1) Cesta se lahko uporablja le za cestni promet, za druge
namene pa samo v primerih in na način ter pod pogoji,
določenimi s predpisi o cestah.

(2) Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za
okolje in prostor in ministrom za promet in zveze lahko omeji
ali prepove promet vseh ali posameznih udeležencev v cestnem prometu na območjih, ki so zaradi varstva okolja zavarovana s posebnimi predpisi.

(2) O uporabi ceste, ki je v nasprotju z določbo prejšnjega
odstavka, policist takoj obvesti upravljavca ceste in pristojen
organ ali službo za nadzor cest ter odredi nujne ukrepe za
zavarovanje ceste in prometa na njej.

NAPRAVE ZA UREJANJE PROMETA

(3) Ob cesti je prepovedano opravljati kakršno koli dejavnost
(trženje, reklamiranje, uporabo zvočnih naprav itd.), ki bi bila
v nasprotju s predpisi o cestah ali pa bi njeno opravljanje
lahko vplivalo na varno in tekoče odvijanje prometa na cesti in
odvračalo pozornost udeležencev v prometu.

Prometna signalizacija
101. člen
(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste dane v uporabo z*
cestni promet morajo biti opremljene s predpisano prometno
signalizacijo, ki udeležence v cestnem prometu opozarjajo na
nevarnost na posamezni cesti ali delu ceste, jim naznanjajo
omejitve, prepovedi in obveznosti, ter dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet.

(4) V primeru, da je zaradi opravljanja dejavnosti ob cesti
ogrožena varnost prometa, oviran tekoč promet na njej ali
nastanejo zastoji, lahko policist odredi začasno prenehanje
take dejavnosti ali druge začasne ukrepe, da se odpravijo
vzroki ogrožanja, oviranja ali zastoja prometa na cesti.

(2) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi
začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne
okvare vozila ali onesposobitve ceste, ter začasne prometne
omejitve in prepovedi v prometu. Signalizacijo je potrebno
odstraniti takoj, ko preneha vzrok, zaradi katerega je bila
postavljena oziroma jo prekriti za čas, ko se ne izvajajo dela
na cesti.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom
tega člena.
(6) Pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki
ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena, se
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT.

(3) Udeleženci v cestnem prometu morajo upoštevati omejitve, prepovedi in obveznosti, izražene s postavljeno prometno
signalizacijo.

Varstvo cest in okolja
98. člen
(1) Z uporabo vozil se ne sme povzročati čezmernega hrupa in
ropota, izpušni plini pa ne smejo presegati normativov, določenih v posebnih predpisih.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(2) Prepovedano je sunkovito speljevanje, ustavljanje ali zaviranje Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot 3
minute, mora ugasniti motor.

(5) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekršek
udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju *
tretjim odstavkom tega člena.
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Varstvo in postavitev prometne signalizacije
102. člen

(5) Minister za promet in zveze v soglasju z Ministrom za
notranje zadeve predpiše standarde za izdelavo in postavitev fizičnih ovir na cesti.

(1) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, zakriti ali spreminjati pomen sredstev in naprav, ki so namenjene varnosti
prometa, in jih postaviti tako, da bi njihova uporaba lahko
zavajala udeležence v cestnem prometu.

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom ali
postavi ovire, ki niso t v skladu z standardi iz petega
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 50.000 SIT.

(2) Sredstva in naprave, ki so namenjene varnosti cestnega
prometa, lahko postavljajo, vzdržujejo in odstranjujejo le
fizične in pravne osebe, ki so za to pooblaščene z zakonom ali
s predpisom lokalne skupnosti.

Svetlobni prometni znaki

(3) Policist ima pravico z začasno odredbo zahtevati odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav in ovir na cesti ali ob
njej, ki negativno vplivajo na varnost cestnega prometa, s tem
da:

105. člen
(1) Svetlobni prometni znaki oziroma semaforji, izključujejo
pomen prometnih znakov, ki opredeljujejo prednost, in so z
njimi postavljeni na istem nosilcu (drogu). To ne velja za
utripajočo rumeno luč.

1. slepijo udeležence v cestnem prometu;
2. zmanjšujejo preglednost ceste;
3. zmanjšujejo preglednost naprav, ki so pomembne za varnost prometa;
4. zavajajo udeležence v prometu;
5. ovirajo tekoč promet;
6. odvračajo pozornost voznikov.
; <
(4) Z denarno kaznijo20.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(2) Zaporedje barv na semaforju je naslednje; zgoraj rdeča, v
sredini rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameščen horizontalno, si z leve proti desni strani sledijo rdeča,
rumena in zelena luč.
(3) Udeleženci v cestnem prometu se morajo ravnati po barvah na semaforju, ki imajo naslednji pomen:

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

1. rdeča luč - prepovedana vožnja;
2. rumena luč - prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se
vozilo ne more varno ustaviti;
3. zelena luč - prost prehod;
4. rumena in rdeča luč, ki gorita hkrati - prepovedana vožnja
in napoved, da se bo prižigala zelena luč;
5. utripajoča rumena luč - vozi previdno;
6. utripajoča zelena luč - prost prehod - prižgala se bo
rumena luč;
""
7. svetleča puščica pomeni:
- na luči semaforja - voznik sme voziti le v smeri puščice,
- zelena puščica kot dodaten znak na semaforju - kljub rdeči
ali rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice,
- rumena puščica kot dodaten znak na semaforju - kljub
rdeči ali rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri
puščice, če ne ovira ali ogroža udeležence v prometu, zlasti
pešcev.

Prometni znaki
103. člen
(1) Prometne znake je treba postavljati, označevati in vzdrževati tako, da jih lahko udeleženec v cestnem prometu, kateremu so namenjeni, ob upoštevanju prometnih pravil pravočasno opazi.
)
(2) Prometni znaki morajo biti po obliki, barvi in sporočilu
enaki pri dnevni svetlobi in svetlobi avtomobilskega žarometa.

(4) Ko voznik zapelje v semaforizirano križišče, veljajo pri
prednosti in srečevanju prometna pravila, ki sicer veljajo v
križišču.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(5) če je prometnih pasov več, se lahko za vsakega uporabi
poseben sveilobni znak.

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

(6) Če veljajo svetlobni znaki le za pešce ali kolesarje, mora
biti to razpoznavno s simbolom pešca ali kolesarja. Za pešce
velja svetlobno zaporedje zelena-rdeča-zelena luč. Če se
zelena spremeni v rdečo v času, ko pešec prečka vozišče,
mora prečkanje nadaljevati.

104. člen
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno
hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem
odseku ceste.

(7) Kolesarji morajo spoštovati svetlobne znake za pešce, če
se stikata pešpot in kolesarska pot in ni posebnih svetlobnih
znakov za kolesarje.

(2) Fizične ovire za umirjanje prometa je dovoljeno postaviti
le na regionalnih in občinskih cestah v naselju, zlasti pred
šolami, vzgojnovarstvenimi zavodi in drugimi objekti, ob
katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju.

(8) Stalno svetleč svetlobni znak nad enim od prometnih
pasov pomeni:
1. rdeč »x« - prometni pas se ne sme uporabiti niti se na njem
ne sme ustavljati;
2. zelena puščica, usmerjena navpično navzdol - prometni
pas je odprt za promet;
3. rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol
prometni pas je treba zamenjati v smeri puščice.

(3) Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno
signalizacijo.
(4) Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve na
cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih
površin.

(9) Kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in je
vzporednih prometnih pasov več, lahko vozila vozijo drugo
poleg drugega, tudi če gostota prometa tega ne zahteva.
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1. delovišče na cesti ali ob cesti, če vpliva na cestni Prorn®.
2. tovor ali predmeti na cesti ali ob cesti, ki ogrožajo ali oviral
udeležence v cestnem prometu;
3. na cesti ustavljena, pokvarjena ali poškodovana vozila,
ovirajo ali ogrožajo udeležence v cestnem prometu;
4. izredni prevozi;
5. onesnažena cesta (npr. z gnojem, listjem, zemljo, pesKO".
oljem), če ogroža ali ovira udeležence v cestnem prometu.
6. prireditve ali druga dogajanja na cesti in ob njej, če vplival
na varnost in tekoč promet;
7. skupine udeležencev v cestnem prometu.

(10) Utripajoče rumene luči se uporabljajo za opozarjanje
nevarnosti na cesti.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, ali tretjim, ali četrtim, ali osmim
odstavkom tega člena.
(12) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujeta za prekršek
pešec in kolesar, ki ravnata v nasprotju s prvim, ali tretjim,
ali četrtim, ali šestim, ali sedmim odstavkom tega člena.
106. člen

(2) Oviro je treba nemudoma odstraniti s ceste, če:

(1) Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati v
križišče, če je promet tako gost, da bi moral ostati v križišču
tudi ob spremembi svetlobnega znaka in bi s tem oviral ali
onemogočil promet vozil z leve ali desne.

1. onemogoča odvijanje prometa na tirih;
2. onemogoča promet vozil javnega prevoza;
3. ne omogoča vozniku dostopa do javne garaže, dvorišča
skladiščnega prostora in podobnih objektov ali ne omog"c
zasebnega dostopa do objekta oziroma zemljišča;
.
4. pešci, zlasti pa osebe z otroškimi in invalidskimi vozički"
morejo uporabljati pešpoti in pločnikov;
5. kolesarji ne morejo uporabljati kolesarske poti.

(2) Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje v križišče,
mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je zaradi
gostote prometa pri spremembi svetlobnega znaka ostal v
križišču.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.

(3) Oseba, ki je odgovorna za povzročitev ovire, ki ni posl*e i
dica nepričakovanega dogodka, mora imeti posebno dovol| '
nje upravljavca ceste.

Onačbe na vozišču

(4) Oseba, ki brez dovoljenja povzroči oviro na cesti, mora:

107. člen

- oviro takoj odstraniti s ceste;
- če to ni mogoče, jo označiti na primerni oddaljenosti'
varnostnim trikotnikom in o tem takoj obvestiti najbližje?«
policista, policijsko postajo ali upravljavca ceste.

(1) Udeleženci v cestnem prometu so se dolžni ravnati po
označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa na
cestah, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu.

Upravljavec ceste mora zagotoviti označitev ovire s predpj*
sano prometno signalizacijo in jo v pogojih slabe vidljivosti 1,1
ponoči tudi osvetliti.

(2) Označbe na vozišču so lahko postavljene same ali hkrati z
drugimi prometnimi znaki, če je potrebno pomen teh znakov
bolj poudariti oziroma natančneje določiti ali pojasniti.
/
(3) Označbe na vozišču sestavljajo črte, puščice, napisi in ,
druge označbe. Označbe na vozišču morajo odsevati svetlobo.

(5) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire nosi tisti, ki 0,i6
oviro povzročil, će ni mogoče ugotoviti, kdo je pustil vozil
mora stroške poravnati lastnik vozila, ki je povzročilo ovir?'1
razen če mu je bilo vozilo neupravičeno odvzeto. Lastn "
vozila, ki je povzročilo oviro, mora na zahtevo policista da"
osebne podatke o osebi, ki ji je dovolil voziti svoje vozilo.

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekršek
udeleženec! v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena.

(6) Če je zaradi varnosti cestnega prometa potrebno sprem«'
niti prometno ureditev, mora organizator prireditve ozirorrtf ,
izvajalec del označiti oviro in urediti promet s semaforji aH l
sposebei usposobljenimi delavci izvajalca rednega vzdrževa- ,
nja ceste. Ti delavci morajo nositi oranžne površnike z odsevnimi trakovi in napisom »cestna služba« in pri urejanju prO'
meta uporabljati predpisane znake.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna
v nasprotju s drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.
Znaki, ki jih dajejo policisti

(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekrše«1
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtin
odstavkom tega člena.

108. člen
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, imajo prednost pred vsemi
drugimi prometnimi znaki in prometnimi pravili.

(8) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznujejo za prekrše«
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju
s tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena.

(2) Znake, ki jih dajejo policisti, predpiše minister za notranje
zadeve.

(9) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posamezniK.
ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.

(3) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ne ravna po zahtevi izraženi z znakom iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznujejo za prekrške
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ne ravnajo po zahtevi izraženi z znakom iz prvega odstavka tega člena.

(10) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator prireditve oziroma izvajalec del, ki ravna
v nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.

OVIRE V PROMETU

Organizirane skupine

Označevanje ovir In odstranitev

110. člen

109. člen

(1) Organizirano skupino sestavljajo skupine oseb (otrok,
dijakov, študentov, odraslih oseb, vojakov in drugih uniformi"

(1) Ovire v cestnem prometu so:
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ranih oseb) in skupine vozil. Organizirana skupina mora imeti
vodjo, ki je odgovoren za varnost skupine.

joči glavni ali dodatni žarometi bele barve skupaj z vključenimi posebnimi svetlobnimi in zvočnimi znaki.

(2) Začetek in konec organizirane skupine morata biti označena z obvestilno prometno signalizacijo.

(3) Posebni svetlobni, zvočni in kombinirani znaki pomenijo:
1. modra utripajoča luč skupaj s sireno - udeleženci v prometu morajo dati vozilu s prednostjo prosto pot, vozniki vozil
pa morajo zapeljati čim bližje desnemu robu ceste, če je
zaradi neovirane vožnje vozila s prednostjo potrebno, se
morajo umakniti s ceste in po potrebi ustaviti;
2. modra in rdeča luč skupaj s sireno (signal dajejo vozila za
spremstvo, za katerim vozi eno ali več vozil) - vsi udeleženci v
prometu se morajo pomakniti na skrajni rob vozišča, po
možnosti pa izven vozišča, vozniki pa morajo zapeljati in
ustaviti vozilo čim bližje desnemu robu vozišča, po potrebi pa
tudi izven vozišča. Vožnjo lahko nadaljujejo šele, ko pripelje
mimo vozilo za spremstvo z zeleno lučjo;
3. zelena luč - kolone vozil s spremstvom je konec in s tem
konec vseh prepovedi in omejitev, ki veljajo zaradi uporabe
modre ali modre in rdeče luči;
4. utripajoči žarometi v kombinaciji z dajanjem posebnih
znakov z modro lučjo in sireno na policijskem vozilu - voznik,
za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje take znake, mora
zmanjšati hitrost in ustaviti. Voznik in potniki morajo ostati v
vozilu toliko časa, dokler jim policist ne dovoli izstopa iz
vozila.

(3) Za organizirano skupino, kot udeleženca v cestnem prometu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek vodja skupine, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000
Vojaška vozila
111. člen
(1) Za organizirane skupine vojaških vozil, ki jih spremljajo
vojaški policisti, ne veljajo določbe tega zakona o hitrosti
organizirane kolone, osvetlitvi kolone, številu oseb, ki se
smejo prevažati, in načinu prevoza na tovornih vozilih in
izrednih prevozih.
(2) Promet kolone vojaških vozil ali izredni prevoz urejajo
vojaški policisti ob sodelovanju s policisti.
(3) Minister za obrambo v soglasju z ministrom za notranje
zadeve podrobneje predpiše izjeme iz prvega odstavka tega
člena ter način izvajanja prometa vojaških vozil.

(4) Za vozila s prednostjo, vozila za spremstvo in vozila v
spremstvu ne veljajo pravila cestnega prometa in naprave za
urejanje prometa. Pri tem ne smejo ogrožati drugih udeležencev vcestnem prometu in njihovega premoženja.

(4) Pri urejanju prometa smejo vojaški policisti dajati le znake,
ki jih dajejo policisti v skladu s 108. členom tega zakona.

(5) Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo ali vozilom za spremstvo in prehitevati vozila s prednostjo, vozila za
spremstvo in vozila v spremstvu.

Izredni prevozi
112. člen

(6) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo smejo uporabljati samo posebne svetlobne znake:

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s
tovorom presegajo dovoljene osne obremenitve, skupno
maso ali dovoljene dimenzije, predpisane za posamezne
vrste vozil.

- kadar opozarjajo na nesrečo, zgostitev prometa in podobne
okoliščine;
- za spremstvo izrednih tovorov in zaključenih skupin, ki niso
vozila v spremstvu;
- v nočnem času, če je brez zvočnih signalov zagotovljena
vidljivost teh vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem
prometu.

(2) Izredni prevoz se lahko opravi le, če je zanj izdal dovoljenje
pristojni organ.
(3) Izredni prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v
dovoljenju.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT in 2 do 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki krši določbe
1., ali 2., ali 4. točke tretjega odstavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom
tega člena.

(8) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo petega odstavka tega
člena.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000
SIT.

Pooblastilo
114. člen

Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo

(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so vozila, ki
uporabljajo zaradi izvrševanja nujnih nalog posebne svetlobne, zvočne ali kombinirane znake.

Minister za notranje zadeve natančneje določi vozila, ki smejo
uporabljati posebne svetlobne in zvočne signale, vrsto svetlobnih in zvočnih signalov, ki jih smejo dajati vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, pogoje, način uporabe svetlobnih in zvočnih signalov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
vozniki teh vozil.

(2) Posebni svetlobni znaki so:

Uporaba rumene utripajoče ali vrteče se luči

113. člen

1. modra utripajoča ali vrteča se luč oziroma luči (v nadaljnjem besedilu: modra luč),
2. modra in rdeča luč, ki utripata ali se vrtita (v nadaljnjem
besedilu: modra in rdeča luč),
3. zelena utripajoča ali vrteča se luč (v nadaljnjem besedilu:
zelena luč).
4. posebni zvočni znak s predpisano sireno,
5. kombinirani znak, ki ga predstavljajo enakomerno utripa-

115. člen
(1) Vozila z rumeno utripajočo ali vrtečo se lučjo, ki se uporabljajo pri gradnji, vzdrževanju in čiščenju cest, električnih,
poštnih in drugih naprav ter napeljav, vozila za odvažanje
poškodovanih, pokvarjenih in napačno parkiranih vozil smejo
ustaviti na cesti, za toliko časa, kot je nujno potrebno za
opravljanje del. Ta vozila smejo zapeljati tudi v območja za
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pešce in v območja umirjene hitrosti, če je to potrebno zaradi
opravljanja del.

(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju <
prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek:

(2) Udeleženci v cestnem prometu so dolžni omogočiti nemoteno delo osebam, ki ga opravljajo z vozili iz prejšnjega
odstavka, in odstraniti svoja vozila, če je to potrebno. To velja
tudi v primeru, če je dan javni poziv za odstranitev vozil z
določenega območja zaradi izvajanja del večjega obsega ali
javne prireditve oziroma javnega shoda.

a) če ima od 0,00 do 0,50 g/kg alkohola v krvi, z denarn'
kaznijo najmanj 25.000 SIT in 1 do 3 kazenskimi točkami'
b) če ima od 0,51 do 1,10 g/kg alkohola v krvi, z denarn«
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 4 kazenskimi točkamic) če ima več kot 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarno
najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazenskimi točkami, •"
kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami.

(3) Rumeno utripajočo ali vrtečo se luč morajo uporabljati
tudi vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede
dimenzij, oziroma vozila, katerih tovor presega dovoljene
dimenzije, posebno počasna vozila, delovni stroji in vozila, ki
jim je dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma
poškodovanih vozil.

(5) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom te|J'
člena, se kaznuje za prekriek:
a) če ima do 0,50 g/kg alkohola v krvi in kaie znake nezan*
sljivega ravnanja, z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT i«
do 2 kazenskima točkama.

(4) Rumena utripajoča ali vrteča se luč se lahko uporablja tudi
kot opozorilo za prometno nesrečo, prireditev na cesti ali
drugo oviro na cesti.

b) če ima od 0,51 do 1,10 g/kg alkohola v krvi, z denarno
kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 5 kazenskimi točkami-

(5) Rumena utripajoča ali vrteča se luč se sme uporabljati
samo pod pogoji iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena.

c) če Ima nad 1,11 g/kg alkohola v krvi, z denarno kaznijo
najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazenskimi točkami, ali
kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami.

(6) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali
petim odstavkom tega člena.

118. člen

(7) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti 9'
začeti voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdrav"
ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjkujejo njegovo spe
sobnost za vožnjo.

PSIHOFIZIČNO STANJE UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU IN PROMETNE NESREČE

(2) Pod vplivom anovi iz prejšnjega odstavka je voznik, P"
katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokov
nim pregledom, ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu-

116. člen

(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazen-1
skimi točkami, ali s kaznijo zapora in 5 do 7 kazenski^
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga
začeti voziti, če je pod vplivom alkohola.
(2) Pod vplivom alkohola je voznik, ki ima v organizmu več
alkohola, kot dovoljuje ta zakon ali tudi pri manjši koncentraciji alkohola kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

Preizkus
119. člen

(3) Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v
izdihanem zraku.

(1) Policist lahko, zaradi ugotovitve ali ima udeleženec ev
cestnem prometu v organizmu alkohol ali več alkohola, kot l
dovoljeno, odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik
motornega vozila v organizmu več alkohola kot je dovoljenomu policist odredi prepoved nadaljnje vožnje in mu začasno
odvzame vozniško dovoljenje, zoper druge udeležence v cestnem prometu pa lahko odredi ukrepe, s katerimi jih izloči i*
cestnega prometa.

(4) Ali je voznik pod vplivom alkohola, se ugotovlja s sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom.
(5) Za druge udeležence v cestnem prometu se smiselno
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena.
Koncentracija alkohola v krvi

(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi
udeleženec v cestnem prometu, za katerega je bil odrejen
preizkus. Če odkloni podpis, mora policist vzrok odklonitve
vpisati v zapisnik in odrediti strokovni pregled voznika.

117. člen
(1) Med vožnjo v cestnem prometu in ko začnejo voziti, ne
smejo imeti alkohola v krvi:

(3) Udeleženec v cestnem prometu, ki mu je odrejen preizkus
s sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora
ravnati po odredbi policista. Če strokovni pregled ali preizkus
odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal proizvajalec
sredstev ali naprav, policist to vpiše v zapisnik, odredi prepoved nadaljnje vožnje in odvzame vozniško dovoljenje. Udeleženec v cestnem prometu lahko odkloni preizkus samo i*
zdravstvenih razlogov, v tem primeru policist odredi strokovni
pregled.
(4) Če udeleženec v cestnem prometu oporeka rezultatu preizkusa, policist odredi strokovni pregled. Na strokovni pregled odpelje voznika s službenim vozilom policist, ki ga je
odredil. Stroške prevoza udeleženca v cestnem prometu do
kraja, kjer se opravi strokovni pregled, in stroške pregleda
plača udeleženec v cestnem prometu, če se izkaže, da ima v
krvi več alkohola, kot to dovoljuje ta zakon.

1. vozniki motornih vozil kategorije C, C in E ter D;
2. vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in
stvari ali prevoz oseb za lastne potrebe;
3. vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi;
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic,
kadar opravljajo ta poklic;
5. vozniki inštruktorji, dokler usposabljajo kandidate za voznike pri praktični vožnji vozila;
6. kandidati za voznike pri praktičnem usposabljanju.
(2) Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju katerih posledica je
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.
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(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru,
če policist sumi, da so voznik, voznik inštruktor ali kandidat
za voznika motornih vozil pod vplivom mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo
sposobnost za vožnjo.

drugega, ki lahko obvesti policijsko postajo, razen pri prometnih nesrečah I. kategorije;
5. soudeleženim v prometni nesreči ali oškodovanim na njihovo zahtevo posredovati ime in priimek ter naslov, pokazati
vozniško in prometno dovoljenje ter posredovati podatke o
obveznem zavarovanju;
6. ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko časa,
kolikor je potrebno, da ijdeleženci v prometni nesreči dobijo
podatke iz prejšnje točke, in izpolniti Evropsko poročilo o
prometni nesreči;

(6) Če policist sumi, da udeleženec v cestnem prometu zaradi
duševnega stanja ali telesnih pomanjkljivosti oziroma bolezni
predstavlja nevarnost v prometu, ga izloči iz prometa, mu
prepove nadaljevanje vožnje in predlaga kontrolni pregled.
(7) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in 5 do 7 kazenskimi točkami ali kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami se kaznujeta za prekršek voznik in voznik inštruktor, ki
ravnata v nasprotju z določbami tega člena.
Strokovni pregled

7. počakati na kraju prometne nesreče I. kategorije ali tam
pustiti svoje ime in naslov, če na kraju nesreče ni osebe,
ki ji je povzročena škoda;
8. ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije,
dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči
drugače;
9. vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je zapustil
zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi obveščanja policijske postaje o prometni nesreči;
10. omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil
mesto prometne nesreče. Upravičenca do podatkov ali najbližjo policijsko postajo mora v primernem času obvestiti, da
je bil udeležen v prometni nesreči in posredovati svoje
podatke, navesti kraj, kjer se zadržuje, registrsko številko
vozila, kraj nesreče in ostale okoliščine.

*
120. člen

(1) Strokovni pregled iz drugega odstavka 116. in drugega
odstavka 118. člena tega zakona obsega zdravniški pregled s
katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu in odvzem krvi, urina
ali drugih telesnih tekočin z analizo zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki vplivajo na zmožnost udeležbe v cestnem
prometu.

(4) Očividec prometne nesreče mora udeležencu nesreče in
policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, pa te
podatke čimprej sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi
ogled.

(2) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov
ni mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora
zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti in
podati mnenje o znakih vedenjskih motenj, ki kažejo na vpliv
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi.

(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo
odstraniti šele po končanem ogledu oziroma, ko tako odloči
tisti, ki opravlja ogled. Pri teh prometnih nesrečah ni dovoljeno spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni
opravljena potrebna preiskava. To ne velja, kadar to zahteva
reševanje udeležencev v prometni nesreči.

(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj dati pisno
mnenje, kri in urin pa izročiti policistu, ki ju mora takoj poslati
v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer lahko opravijo analizo. Ustanova oziroma laboratorij
mora o rezultatih analize najkasneje v treh dneh obvestiti
tistega, ki je odredil strokovni pregled.

(6) Udeleženci- v prometni nesreči od trenutka nesreče do
konca ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo
njihovo sposobnost za udeležbo v prometu.

(4) Analizo krvi in urina opravljajo pooblaščeni laboratoriji,
ki imajo ustrezno usposobljene delavce in opremo.

(7) Policist mora, če obstaja sum, da je kateri od udeležencev
v prometni nesreči pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo voznikovo sposobnost za udeležbo v prometu, odrediti preizkus
in udeleženca poslati na strokovni pregled. V teh primerih se
smiselno uporabljajo določila tega zakona o preizkusu s sredstvi ali napravami ter strokovnem pregledu.

(5) Laboratorije iz prejšnjega odstavka pooblasti minister za
zdravstvo ter predpiše način in postopek ustreznih pregledov in analiz.
(6) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v
nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pa z
denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(8) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico, mora policist;

Prometne nesreče

1. poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče;
2. organizirati odstranitev in hrambo vozil;
3. organizirati, da so najbližji sorodniki obveščeni o nesreči.

121. člen
(1) Vsakdo mora nuditi pomoč pri prometni nesreči, če je
potrebno:

(9) Na podlagi odredbe policista ali preiskovalnega sodnika
mora zdravnik odvzeti kri in urin oziroma druge telesne tekočine udeležencu v prometni nesreči II., III. in IV. kategorije.

1. rešiti človeška življenja,
2. preprečiti ogrožanje drugih,
3. preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.

(10) Upravljavec ceste mora na zahtevo policista zagotoviti:

(2) Policist je dolžan priti na kraj prometne nesreče II., III. in IV.
kategorije, opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik. Na
kraj prometne nesreče I. kategorije je policist dolžan priti,
če je o nesreči obveščen.

1. odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrbeti
udeleženci nesreče;
2. odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče;
3. zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstaniti, v
skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir na cesti.

(3) Po nesreči mora vsak udeleženec v prometni nesreči:

(11) Voznik mora odpeljati poškodovanca v prometni nesreči
v bolnišnico ali do najbližjega zdravnika, če tako odredi
zdravnik.

1. ustaviti vozilo;
2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I.
kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča;
3. pomagati poškodovanim, če je za to usposobljen;
4. obvestiti najbližjega policista ali policijsko postajo ali koga

(12) Zdravstvena organizacija, zavod in zasebni zdravnik
morajo obvestiti najbližjo policijsko postajo:
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1. o sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da se
je ponesrečil v prometni nesreči;
2. o smrti poškodovanega v prometni nesreči;

Pogoji za vožnjo vozil

(13) Z denarno kaznijo na|manj 30.000 SIT in 2 do 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.

(1) Vozilo sme voziti v cestnem prometu oseba, ki ima pravic"
voziti tako vozilo.

124. člen

125. člen

(14) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznujejo za prekršek
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju
s prvim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega člena.

(1) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, morajo kot kolesa'l'
uporabljati pešpoti.

(15) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
udeleženec v prometni nesreči, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim, ali šestim odstavkom tega člena.

(2) Otroci, ki nimajo kolesarskega izpita, smejo kot kolesal'
uporabljati kolesarsko stezo ali druge prometne površine I«"
spremstvu osebe, stare nad 14 let.

(16) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z desetim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.

(3) Otroci, starejši od 7 let, ki se v šolah ali drugih vzgojno!#
braževalnih organizacijah usposobijo za vožnjo koles, lahko
samostojno vozijo kolo v prometu na cesti, če imajo pri sef
kolesarsko izkaznico.

(17) Z denarno kaznijo 30:000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju z enajstim odstavkom tega
, člena.

(4) Otroci na kolesih ne smejo voziti drugih oseb.

i (18) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
; prekršek zdravnik ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju
z devetim, ali dvanajstim odstavkom tega člena.

(1) Pravico voziti motorno oziroma motorno in priklop"0
vozilo ima oseba, ki:

126. člen

- je telesno in duševno zmožna voziti motorno vozilo;

(19) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z dvanajstim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 25.000 SIT.

- je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil;
- ima veljavno vozniško dovoljenje tiste oziroma tistih kat*
gorij, v katero spada vozilo, ki ga vozi;

VOZNIKI

- ima v času, ko vozi vozilo, veljavno vozniško dovoljenj8
oziroma ji vozniško dovoljenje ni odvzeto ali začasno odvzet"
oziroma se ji ne izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnj®
motornega vozila določene vrste ali kategorije;

1. Pogoji za vožnjo
Začasen odvzem vozniškega dovoljenja
122. člen

- uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenert1
vozniškem dovoljenju.

(1) Policist poleg primerov iz 119. člena tega zakona začasno
odvzame vozniško dovoljenje in prepove vozniku nadaljevanje vožnje:

(2) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniškega
dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik.

1. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana
njegova sposobnost za vožnjo,
2. če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem
vozniškem dovoljenju;
•
3. če prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje;
4. če ugotovi, da nima neveljavnega vozniškega dovoljenja, ali
mu je vozniško dovoljenje odvzeto ali začasno odvzeto, ali se
mu izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje vozila določene
vrste ali kategorije.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in 3 do 5 kazenskimi točkami ali s kaznijo zapora in 3 do 5 kazenskii"'
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotji1
s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršeK
voznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.
Kategorije vozniškega dovoljenja

(2) Vozniško dovoljenje se vrne vozniku, ko prenehajo razlogi
za odvzem.

127. člen

(3) Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki kljub prepovedi iz prvega odstavka tega člena
nadaljuje vožnjo.

(1) Vozniško dovoljenje se izda za vožnjo motornih in priklop"
nih vozil (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za vožnjo), ki so
razvrščena v kategorije A, B, C, D, E, F, G in H.

Odvzem vozniškega dovoljenja

(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa. Dovoljenje i1
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnji
vozil kategorij G in H.

123. člen
(1) Upravna enota za notranje zadeve, ki vodi evidenco o
vozniku, z odločbo odvzame vozniško dovoljenje vozniku:

(3) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategO'
rije A, F, G in H, katerih največja dovoljena masa ne preseg'
3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovolj*
nje za vožnjo vozil kategorij G in H.

1. če ne gre na kontrolni zdravstveni pregled za čas, dokler ga
ne opravi;
2. če je na kontrolnem zdravnstvenem pregledu ugotovljeno,
da zaradi duševnega ali telesnega stanja ni več sposoben
voziti vozila, dokler ne predloži ustreznega zdravstvenega
spričevala;
3. če mu je izrečen ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.
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(4) V kategorijo C spadajo motorna vozila za prevoz tovora ii1
delovna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.50C1
kg. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tud
dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, G in H.
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(5) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki
imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C, G in H.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se veljavnost
vozniškega dovoljenja lahko omeji na krajše roke. na podlagi
spričevala pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma
zasebnega zdravnika o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila.

(6) V kategorijo E spadajo skupine vozil, katerih vlečna vozila
spadajo v kategorijo B, C in D, največja dovoljena masa
Priklopnih vozil pa presega 750 kg.

(4) Veljavnost vozniškega dovoljenja preneha s potekom roka
veljavnosti, za katerega je izdano, oziroma z dnevom pravnomočnosti odločbe o ukrepu odvzema vozniškega dovoljenja.

(7) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G in H.

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja

(8) V kategorijo G spadajo motokultivatorji in delovni stroji.

130. člen

(9) V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem. Dovoljenje za
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo
vozil kategorije G.

(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki
poleg pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 126.
člena tega zakona izpolnjuje naslednje pogoje:

(10) Vozniki motornih vozil kategorij B, C ali D imajo pravico
voziti motorna vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim
dodani lahki priklopniki. Vozniki motornih vozil kategorije B
imajo pravico voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar
mu
je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova
n
ajvečja dovoljena masa pa ne presega mase vlečnega vozila,
če največja dovoljena masa teh vozil ali skupine vozil ne
presega 3.500 kg.

- da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo:
- da je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in
traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F;
- da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje:
- da se ji ne izvršuje kazen prepovedi vožnje motornega
vozila določene vrste ali kategorije:
- da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z
ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja;
- da je zahtevi priložila ustrezno fotografijo;
- da je poravnala stroške v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja (stroški obrazca vozniškega dovoljenja, stroški vloge itd ).

(11) Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije C ali D skupaj s kategorijo E, ima
pravico voziti motorno vozilo kategorije C ali D tudi, če mu je
dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa
presega 750 kg. Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje kategorije B skupaj s kategorijo E, pa ima pravico voziti
motorno vozilo kategorije B tudi, če mu je dodano priklopno
vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, pa
največja dovoljena masa priklopnega vozila presega maso
vlečnega vozila ali če največja dovoljena masa te skupine
vozil presega 3.500 kg.

(2) Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 125 ccm In največ 12 KW oziroma do 350 ccm, se
izda vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350
ccm oziroma kategorije A. te opravi vozniški izpit.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, osebi, ki
zahteva izdajo vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih
vozil kategorije G oziroma H, ni potrebno predložiti dokazila o
telesni in duševni zmožnosti za vožnjo vozil teh kategorij.

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil
128. člen
Za za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti
kandidat za voznika dopolnjeno naslednjo starost:
-

(4) Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B, C ali D se izda tudi vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravijo
tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

za vozila kategorije A do 125 ccm in največ 12 KW 16 let,
za vozila kategorije A do 350 ccm 18 iet,
za vozila kategorije A 20 let,
za vozila kategorije B 18 let,
za vozila kategorije C in E 18 let,
za vozila kategorije D 21 let,
za vozila kategorije F 15 let,
za vožnjo delovnih strojev 18 let,
za vožnjo motokultivatorjev 15 let,
za vozila kategorije H 14 let.

(5) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije
vozil, ki jih ima voznik pravico voziti oziroma jih bo imel
pravico voziti po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G)
(6) Osebi, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje se slovensko vozniško dovoljenje ne izda oziroma se ne podaljša njegove veljavnosti razen v primeru zamenjave tujega za slovensko vozniško dovoljenje ali če veljavno tuje vozniško dovoljenje odda organu, ki mu izda oziroma je izdal slovensko
vozniško dovoljenje.

Izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
129. člen
(1) Vozniško dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost upravni'organ za notranje zadeve, na območju katerega
ima upravičenec stalno prebivališče. Upravičencu, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, izda vozniško dovoljenje oziroma podaljša njegovo veljavnost upravna enota, na
območju katere ima začasno prebivališče, če ima v Republiki
Sloveniji začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Pooblastilo
131. člen
(1) Minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom
za notranje zadeve predpiše program usposabljanja za varno
delo s traktorjem in traktorskimi priključki, pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije oziroma zavodi za izvajanje
tega programa, način izdaje potrdil o uspešno opravljenem
tečaju in vodenja evidenc ter pooblasti organizacije oziroma
zavode za izvajanje tega programa.

(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A,
B, C, D, E in F se izda z veljavnostjo do 70. leta starosti
upravičenca. Od 70. leta starosti se podaljšuje veljavnost
vozniškega dovoljenja le upravičencu, ki predloži dokazilo, da
je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila
določene kategorije. Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorij G in H oziroma le kategorije G se izda z
neomejeno veljavnostjo.

(2) Minister za notranje zadeve predpiše obrazec vozniškega
dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje veljavnosti in
zamenjavo vozniških dovoljenj ter način vodenja evidenc.
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Evidenca o izdanih vozniških dovoljenjih

Republiko Slovenijo z namenom stalnega prebivanja, Is'
če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoj*
vožnjo motornih vozil, v enem letu od pričetka prebivanj
Republiki Sloveniji zahtevata zamenjavo veljavnega tuf 2
vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje, "•eicrj
vensko vozniško dovoljenje se izda brez opravljanja V' »rtv
škega izpita za vožnjo motornih vozil tiste kategorije, Kil5 P92c
imata pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Slove"
dovoljenje se izda namesto veljavnega tujega voznišk® °Qo|
dovoljenja. Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja dip
matskih in konzularnih predstavništev, misij tujih drža"
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Slove'
ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne zahtetf1 ii| A\
dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna voz '
~ U3
(2) Državljanu Republike Slovenije se zamenja tuje vozni* Ujm
dovoljenje s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če je bj ^it
državi, v kateri mu je bilo izdano tuje vozniško dovoljenje, $ , So
kot šest mesecev.
^d
tvezi
1
(3) Če se iz besedila tujega vozniškega dovoljenja ne ' po
sklepati, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja in1" pr
še velja, se sme tuje vozniško dovoljenje zamenjati po prv®'
u<
odstavku tega člena, če oseba, ki prosi za zamenjavo, pri'0 '°*n
listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme vo?' n<
oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

132. člen
(1) 0 izdanih vozniških dovoljenjih se vodi evidenca, ki vsebuje naslednje podatke:
- podatke o vozniku: enotno matično številko občana, ime in
priimek, rojstni datum in kraj rojstva ter naslov stalnega
oziroma začasnega prebivališča;
- upravno enoto, ki je izdala dovoljenje oziroma podaljšala
njegovo veljavnost:
- datum izdaje in spremembe;
- številko vpisa;
- serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja;
- veljavnost vozniškega dovoljenja;
- zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti ali
spremembi, izgubi ali kraji oziroma deponiranju;
- kategorije vozil, za katere velja, in datum pridobitve dovoljenja za vožnjo vozil posamezne kategorije;
- omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati med
vožnjo oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih kategorij
(A do 125 ccm, A do 350 ccm ali vožnja vozila kategorije E le z
vlečnim vozilom kategorije B).
Vožnja s tujim vozniškim dovoljenjem

(4) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče za«1' ,e2) t
njati za slovensko vozniško dovoljenje.
di
nšti
(5) Tuje vozniško dovoljenje, ki se zamenja za slovens* tele
vozniško dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddan
v skladu s šestim odstavkom 130. člena tega zakona, se vri1 3)/
»ozi
organu tuje države, ki ga je izdal.
i>0s
Mednarodno vozniško dovoljenje

133. člen
(1) Tuiec, ki prebiva v Republiki Sloveniji, sme z veljavnim
tujim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ
tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista
motorna vozila, ki jih ima pravico voziti po veljavnem tujem
vozniškem dovoljenju, in sicer največ eno leto od pričetka
prebivanja v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme z
veljavnim tujim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal
pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih
ima pravico voziti po veljavnem tujem vozniškem dovoljenju,
dokler začasno biva v Republiki Sloveniji.

135. člen

<)
(1) Voznik, ki ima veljavno slovensko vozniško dovoljenje Z lio
vožnjo motornih vozil, lahko dobi na lastno zahtevo tu' Pis
mednarodno vozniško dovoljenje, če mu ni izrečen varnost'
ali varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroC 5)
na|
izrečena prepoved vožnje motornega vozila.
Prtf
(2) Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja pravna oseba, ki i P (
izc
dobila koncesijo.
sti
1
(3) Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Rep !1 ">!
bliki Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih voZ
v Republiki Sloveniji.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena mora oseba, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje, ki
ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, imeti med
vožnjo motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega
tujega vozniškega dovoljenja tudi veljavno mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija
tuje države.
(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji je
bila, v državi, v kateri ji je bilo izdano tuje vozniško dovoljenje,
prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v katero
spada vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti motornega
vozila kategorije B ali C, če še ni dopolnila starosti 18 let, in
kategorije D, če še ni dopolnila starosti 21 let.

(4) Izdajanje mednarodnih vozniških dovoljenj in voden
registra nadzoruje upravna enota, na območju katerega
pravna oseba oziroma enota, ki jih izdaja.
2. Usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil

(5) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim
odstavkom tega člena.

Opravljanje dejavnosti avto šole

(6) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT ali kaznijo zapora
se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom tega člena.

(1) Kandidate za voznike motornih vozil ali skupine voZ'1
smejo usposabljati le avto šole. Dejavnost avto šole lah«
opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki-posameZ'
niki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem (v nadaljnjem besedil^
avto šola) in izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu "
drugih predpisih.

136. člen

(7) Poleg kazni iz prejšnjega odstavka se vozniku izreče tudi
prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na
območju Republike Slovenije, vozniku tujcu pa še kazen
odstranitve z ozemlja Republike Slovenije.

(2) Avto šola mora biti registrirana pri Ministrstvu za šolstvo
šport za tisto kategorijo motornih vozil, za katero poučuj'
kandidate za voznike.

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik l!
prvega odstavka tega člena lahko prične opravljati dejavno^
avto šole, ko izpolni pogoje iz 137. člena tega zakona te'
drugih predpisov in ko mu Ministrstvo za šolstvo in šport izd'
odločbo o vpisu v register avto šol.

134. člen
(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v
poročevalec, št. 15
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denarno
JiKr
i? &k
150.000
SIT setega
kaznuje
oje P
oseba,kaznijo
ki ravnanajmanj
v nasprotju
z določbo
člena.za
lanji
tuj«
denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
e rse
e |. ,.J/
? jjj"*"šek
k pravna oseba in samostojni Dodietnik-oosameznik,
podjetnik-posameznik,
Ds 2 v nasPro,iu z določbo tega člena, odgovorna oseba
denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

skimi točkami se kaznuje za prekršek oseba ali voznik
inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.

SJ* za ustanovitev avto šole
tav
137. člen
>\iei
1
lev<i ) Avto šola mora imeti:
'OZit

Program usposabljanja

•a..brezno opremljen šolski prostor za poučevanje teorije
"'J Sa'rnani 20 kandidatov za voznike motornih vozil, z ločenimi
1| farnimi prostori v neposredni bližini šolskega prostora;
' lita • ' P1"0^01" se sme uporabljati izključno za poučevanje
^didatov
za voznike motornih vozil ali za usposabljanje v
6
*i s cestnim prometom;
16
j _ Poslovni prostor;
'"si - Odpisane
učne pripomočke;
■i* 1 Ustrezno opremljena vozila za poučevanje kandidatov za
^>ke
motornih
vozil;
'oz Neprometno površino, ki meri najmanj 1000 m2 uporabne
^ršine, za izvajanje vaj iz tehnike vožnje vozila.

139. člen
(1) Avto šole pripravljajo kandidate za voznike motornih vozil
po predpisanem programu usposabljanja, ki vsebuje teoretični in praktični del.
1. Teoretični del obsega:
- pravila cestnega prometa, prometne znake in njihov
pomen, znake, ki jih dajejo policisti in druge s tem zakonom
pooblaščene osebe, ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj
v prometu, ki nasprotujejo prometnim predpisom (napačna
ocena hitrosti, prehitevanje v nasprotju s prometnimi predpisi, neupoštevanje prednosti itd.);
- izvedbo operacij z motornim vozilom, katerih namen je
uspešna in varna vožnja, v skladu s prometnimi pravili, okoliščinami na cesti in v prometu ter s prometno etiko;
- osnove delovanja naprav na motornem vozilu, ki so
pomembne za varen cestni promet (naprave za ustavljanje,
krmilne naprave, naprave, s katerimi se dajejo svetlobni znaki
ali osvetljuje cesta in vozilo, pnevmatike in ostala predpisana
oprema vozila);
- vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo vozila,
alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred vožnjo in med njo,
utrujenosti, bolezni in drugih neugodnih duševnih in telesnih
stanj, naravnih faktorjev (snega, megle in drugih vremenskih
razmer) ter stanja vozila in ceste na varnost prometa;
- teme, ki prispevajo k razvijanju humanih odnosov, odnosov
vzajemnega spoštovanja in razumevanja med vsemi udeleženci v prometu po načelih zaupanja in solidarnosti ter k
ravnanju ob prometni nesreči (dolžnosti ob nesreči, postopki,
s katerimi se preprečuje smrt zaradi poškodb, in način prevozapoškodovanih).

Avto šola mora imeti v delovnem razmerju za določen ali
loločen čas s polnim delovnim časom najmanj tri voznike
J^truktorje in vodjo avto šole, ki ima dovoljenje za vodjo avto
?fn 'n ve|)avno dovoljenje za voznika inštruktorja.
Avto šola lahko pripravlja kandidate za voznike motornih
tudi v poslovni enoti izven svojega sedeža, če so v
plovni enoti izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka
člena ter drugih predpisov in ko ji Ministrstvo za šolstvo
Sport izda odločbo o vpisu poslovne enote v register.
e<

1Jj)

V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za voznike
Jotornih vozil samo vozniki inštruktorji oziroma učitelji predPls
^ °v o varnosti cestnega prometa.
Predpise o varnosti cestnega prometa, osnove delovanja
JaPrav in opreme na motornem vozilu, psihologijo v cestnem
pometu in prometno etiko lahko v avto šoli poučujejo učitelji
Podpisov in vozniki inštruktorji, ki imajo najmanj VI. stopnjo
<°brazbe in veljavno dovoljenje za učitelja predpisov o varno;1 cestnega prometa oziroma veljavno dovoljenje za voznika
^truktorja.

2. Praktični del obsega:
- spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike
vožnje na neprometni površini iz šeste alinee prvega odstavka
137. člena, ki ni javna cesta (speljevanje, ustavljanje, spreminjanje smeri vožnje, vožnja osmice);
- učenje vožnje po cestah z redkim prometom (v naselju in
izven njega, obračanje, ustavljanje in parkiranje, razvrščanje
pred križiščem in vožnja skozi križišče, vožnja mimo vozil in
objektov);
- učenje vožnje v gostem prometu (v naselju in izven njega) v
dnevnem in nočnem času, vožnja skozi križišče, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki, vožnja skozi križišče, kjer promet ureja policist, in razvrščanje, vožnja po
cesti, rezervirani za motorna vozila, vožnja po avtocesti, vožnja po enosmerni cesti, vožnja po večpasovni cesti in razvrščanje z enega na drugi prometni pas, dohitevanje in prehitevanje).

®)
ay

Vodja avto šole je lahko oseba, ki ima dovoljenje za vodjo
to šole.

P Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
®kršek oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

Pr

®) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
P,rekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
' ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba
z denarnp kaznijo najmanj 50.000 SIT.
°učevanje vožnje
138. člen
1

) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avto šoli poučujejo
°2niki inštruktorji, ki imajo veljavno dovoljenje za voznika
.^truktorja (v nadaljnjem besedilu: inštruktorsko dovoljenje)
''ste kategorije, za katero poučujejo kandidata za voznika
Motornih vozil.

(2) Kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu programa usposabljanja v avto šoli prisoten najmanj 15 učnih ur.
Po končanem teoretičnem oziroma praktičnem delu programa usposabljanja v avto šoli mora kandidat za voznika
motornih vozil opraviti pred komisijo avto šole preizkus znanja tistega dela programa usposabljanja, za katerega se je
pripravljal v avto šoli.

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vožnjo v
Jestnem prometu poučuje kandidata za voznika motornih
^11 kategorije F voznik inštruktor, ki ima veljavno inštruktor®ko dovoljenje za vozila kategorije B in veljavno vozniško
a
°voljenje za vožnjo vozil kategorije F.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kandidat za voznika motornih vozil iz teoretičnega dela programa
usposabljanja pripravlja tudi sam. Če tak kandidat izpita za
voznika iz teoretičnega dela programa usposabljanja pred

3

) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 4 kazen81
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izpitno komisijo iz 151. člena tega zakona dvakrat zaporedoma ne opravi, mora nadaljevati usposabljanje teoretičnega
dela programa v avto šoli.

označevanju vozil, na katerih se usposablja kandidata
voznike, in predpiše vsebino, barvo, obliko in dimenzijesV
lobnih tabel ter »L« tablic.

(4) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik inštruktor ali učitelj predpisov, ki ravna v nasprotju s
prvim, ali drugim odstavkom tega člena.

(6) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekr1^'
voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugI« '
tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje 2'
prekršek pravna oseba In samostojni podjetnik-posanj®
nik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali trejl'
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno M
nijo najmanj 15.000 SIT.

Pogoji za usposabljanje kandidatov

Usposabljanje za vožnjo

140. člen

142. člen

(1) Kandidat za voznika se sme v avto šoli začeti usposabljati
iz praktičnega dela programa usposabljanja, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice voziti motorno vozilo določene
kategorije, oziroma eno leto, če bo vožnja motornega vozila
njegov osnovni poklic in se usposablja po ustreznih programih srednjega izobraževanja;
2. da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo
katerega se usposablja, in ima veljavno zdravstveno spričevalo;
3. da uporablja med usposabljanjem pripomočke za vožnjo
vozila, ki so vpisani v zdravstveno spričevalo;
4. da je uspešno opravil preizkus znanja iz teoretičnega dela
vozniškega izpita, kar mora avto šola oziroma izpitna komisija
vpisati v evidenčni karton kandidata za voznika.

(1) Voznik inštruktor sme v praktičnem delu programa usp®j
sabljanja pripravljati samo kandidata za voznika
vozil tiste avto šole, v kateri je v delovnem razmerju oziron1
opravlja v njej to delo občasno ali začasno.
(2) Voznik inštruktor mora imeti med pripravljanjem kanj
data za voznika motornih vozil po cesti pri sebi svoje veljav"
vozniško dovoljenje in veljavno inštruktorsko dovoljenje, ^
vid o dnevnem poučevanju vožnje (potni nalog), ki mu ga iz"
avto šola, evidenčni karton vožnje in veljavno zdravstven
spričevalo kandidata za voznika, ki ga pripravlja. Na zahte*
policista oziroma pristojnega inšpektorja mora naveden
dokumente pokazati.
(3) Voznik inštruktor, ki je v avto šoli v delovnem razmerju21®
določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom, s"1
pripravljati kandidate za voznike v praktičnem delu progra"
usposabljanja po cesti največ osem učnih ur dnevno, vozn.',
inštruktor, ki to opravlja občasno ali začasno, pa največ "
učne ure dnevno.

(2) Kandidat za voznika, ki se pripravlja na vozniški izpit, sme
za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti po cesti
motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga
vozi pod nadzorstvom voznika inštruktorja.

(4) Učna ura praktičnega dela programa usposabljanja s P"'
pravo na vožnjo in analizo vožnje traja 50 minut. Po vsaki uflj.
uri praktičnega programa usposabljanja po cesti, mora i"10
voznik inštruktor najmanj deset minut počitka, če pouč"!
istega kandidata za voznika motornih vozil dve učni uri sW'11
paj, pa mora imeti po končani drugi učni uri najmanj 20 min
počitka.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju z določbama tega
člena.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT.

(5) Voznik inštruktor mora na predpisan način voditi evj"
denčni karton vožnje kandidata, ki ga pripravlja, in razvid
dnevnem poučevanju vožnje.

Opremljenost vozil, na katerih se kandidati učijo vožnje
141. člen

(6) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje
prekršek voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena.

(1) Avto šola sme poučevati kandidata za voznika na prirejenem vozilu za vožnjo invalida, če sme kandidat za voznika
voziti le tako prirejeno vozilo. Vozilo mora biti tehnično brezhibno in imeti pomožno zavoro v dosegu roke voznika inštruktorja.

(7) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekri**1
voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali peti"
odstavkom tega člena.

(2) Med učenjem kandidata za voznika smejo biti v motornem
vozilu ali na njem samo kandidati avto šole, ki imajo evidenčne kartone vožnje, vozniki inštruktorji in kandidati za
voznike inštruktorje ter osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem praktičnega dela programa usposabljanja.

(8) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje z'1
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posamezni! 1
ki ravna v nasprotju s tretjim, ali četrtim, ali petim odstavko"
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najma"!
25.000 SIT.

(3) Motorna vozila, na katerih se kandidati za voznika usposabljajo za praktični del programa, morajo imeti na strehi
svetlobno tablo z napisom »AVTO ŠOLA L«. Vozila, ki nimajo
strehe, in priklopna vozila pa morajo biti med usposabljanjem
kandidata za voznika motornega vozila označena s predpisanimi »L« tablicami.

Zdravstveni pogoji za usposabljanje
143. člen
(1) Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandidata za voznih
v vožnji motornega vozila po cesti, če je utrujen, bolan, če j®
pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih pslhoak'
tivnih snovi oziroma je v takem duševnem stanju, da ne mor®
zanesljivo nadzirati kandidata, ki ga uči.

(4) Minister za šolstvo in šport izda natančnejše predpise o
opremljenosti in delu avto šol, o načinu vodenja predpisanih
evidenc ter natančneje določi program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.

(2) Voznik inštruktor, kandidatu za voznika vožnje po cesti n«
sme dovoliti, če je očitno, da kandidat zaradi utrujenosti'

(5) Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o
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duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil, psihoaktivh zdravil ali drugih sredstev ne more zanesljivo voziti.

- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju z določbama tega
"•na. Voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v
vožnji vozila po cesti pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se kaznuje za prekršek
zdenarno kaznijo najmanj 90.000 SIT in S do 7 kazenskimi,
točkami ali kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami.

(7) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v
nasprotju s petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Dovoljenja za poučevanje in delo
145. člen
(1) Inštruktorsko dovoljenje določene kategorije lahko dobi
oseba, ki:

(4) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

1. ima najmanj V. stopnjo izobrazbe, pridobljeno po Atreznih
programih srednjega izobraževanja;
2. je uspešno končala program za voznika inštruktorja
ustrezne kategorije v vzgojno-izobraževalni organizaciji;
3. ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
4. ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
5. v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanja ogrožanja javnega prometa;
6. ji v zadnjih dveh letih v postopku za prekrške ni bil izrečen
ukrep odvzema vozniškega dovoljenja aH prepovedi vožnje
motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje
pod vplivom alkohola ali odklonitve preizkusa z ustreznimi
sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve ali ima v organizmu alkohol;
7. obvlada slovenski jezik;
8. ji ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved.

Nadzor
144. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo dela avto šole in nadzor nad
opravljanjem predpisanega programa usposabljanja opravlja
Ministrstvo za šolstvo in šport.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka ima pravico pregledati vse
evidence, ki jih vodijo avto šole na podlagi tega in drugih
zakonov oziroma predpisov, izdanih na njihovi podlagi. Avto
Šola je dolžna omogočiti nadzor ali inšpekcijski pregled dela
avto šole organom iz prejšnjega odstavka.
(3) Organ iz prvega odstavka tega člena začasno prepove delo
avto šole oziroma poslovne enote avto šole, če:
- v avto šoli oziroma poslovni enoti pripravlja kandidate za
voznike oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 137. člena tega
zakona;
- ne pripravlja kandidatov po predpisanem programu usposabljanja;
- ne opravlja preizkusov znanja kandidatov za voznika pred
komisijo avto šole iz drugega odstavka 139. člena tega zakona;
- ne vodi ali ne vodi pravilno predpisanih evidenc;
- učni prostor ni ustrezen oziroma ni ustrezno opremljen;
- usposablja kandidate za voznike v praktičnem delu programa usposabljanja, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih
v 140. členu tega zakona;
- uporablja za usposabljanje kandidatov za voznike motorno
vozilo, ki ni ustrezno ali nima predpisane opreme;
- ne zagotovi, da vozniki inštruktorji pripravljajo kandidate za
voznike, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 142.
člena tega zakona;
- ne omogoči nadzorstvenega ali inšpekcijskega pregleda
organu iz prvega odstavka tega člena.

(2) Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa lahko dobi oseba, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe,
je uspešno končala program za učitelja predpisov v vzgojno-izobraževalni organizaciji, ima najmanj tri leta vozniško
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B in obvlada slovenski
jezik.
(3) Dovoljenje za vodjo avto šole dobi oseba, ki je stara
najmanj 25 let, ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe, veljavno
inštruktorsko dovoljenje najmanj za vozila kategorije B in'je
uspešno končala program za vodjo avto šole v vzgojno-izobraževalni organizaciji.
(4) Program usposabljanja za voznika inštruktorja obsega:
1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje
in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v
skladu s cestno prometnimi predpisi;
2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu;
3. osnove teorije pouka (didaktika);
4. poznavanje motornih vozil;
5. vožnjo motornega vozila;
6. zgradbo, izvedbo učne ure vožnje motornega vozila praktično poučevanje;
7. preizkus znanja slovenskega jezika.

(4) Vodji avto šole, kateri je v enem letu drugič izrečena
začasna prepoved dela, se odvzame dovoljenje za vodjo avto
šole za dobo enega leta. Vodji avto šole, ki mu je bilo v zadnjih
treh letih že odvzeto dovoljenje za vodjo avto šole, se ob
izrečeni začasni prepovedi dela avto šole, katere vodja je,
dovoljenje odvzame trajno.
(5) Avto šola oziroma poslovna enota avto šole mora prenehati zdelom, če ji je izrečena začasna prepoved dela po
tretjem odstavku tega člena. V odločbi o začasni prepovedi
dela določi organ, ki jo je izdal, rok, v katerem mora avto šola
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši
kot dva meseca. Pritožba zoper odločbo o začasni prepovedi
dela avto šole ne zadrži njene izvršitve.

(5) Program usposabljanja za učitelja predpisov o varnosti
cestnega prometa obsega vsebino 1.,2.,3.,4. in 7. točke programa iz prejšnjega odstavka ter zgradbo in izvedbo učne ure
teoretičnega pouka.

(6) Organ iz prvega odstavka tega člena izda odločbo o izbrisu
avto šole oziroma poslovne enote avto šole iz evidence avto
šol:
- če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb;
- če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem
dejavnosti avto šole;
- če samostojni podjetnik-posameznik umre ali preneha z
opravljanjem dejavnosti;
- če ne izpolnjuje pogojev iz 137. člena tega zakona;

(7) Minister za šolstvo in šport natančneje predpiše program
za voznika inštruktorja, program za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in program za vodjo avto šole.

(6) Program usposabljanja za vodjo avto šole obsega zlasti
poznavanje organizacije in dela avto šole.

Pooblastilo za določitev posebnega programa
146. člen
(1) Minister za šolstvo in šport določi poseben program, po
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katerem morata voznik inštruktor in učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa redno obnavljati in dopolnjevati svoje
znanje. Ministrstvo za šolstvo in šport izvaja nadzor nad
izvajanjem programa iz četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 145. člena tega zakona.

(3) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije F, ki obiskujejo organiziran tečaj izven kraja stalnega oziroma začasnega
prebivališča, se lahko priglasijo k izpitu pri upravni enoti, na
območju katere se izvaja organiziran tečaj.
(4) Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati vozniški izpit, če izpolnjujejo pogoje določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.

(2) Program iz četrtega, petega in šestega odstavka 145. člena
tega zakona izvajajo organizacije, ki jih pooblasti minister za
šolstvo in šport.

(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije A smejo
opravljati vozniški izpit, če so vozili motorna vozila kategorij
A do 125 ccm ali A do 350 ccm najmanj dve leti.

(3) Voznik inštruktor in učitelj predpisov o varnosti cestnega
prometa morata pred podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za
voznika inštruktorja oziroma učitelja predpisov uspešno opraviti preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa
pred pr^tojno izpitno komisijo iz 151. člena tega zakona.

(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo
opravljati vozniiki Izpit, če so vozili motorna vozila kategorije C najmanj 2 leti.

Izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljeni

(7) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H smejo
opravljati vozniški izpit, če v koledarskem l^tu dopolnijo starost najmanj 14 let.

147. člen
(1) Dovoljenje za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in
vodjo avto šole izda in podaljša veljavnost enota Ministrstva
za šolstvo in šport na območju katere ima upravičenec stalno
prebivališče. Če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča pa enota na območju katere ima upravičenec začasno
prebivališče več kot šest mesecev.

Izpitna komisija
151. člen
Kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
pred izpitno komisijo v izpitnem centru, na območju katerega
imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več
kot šest mesecev ali na območju katerega so v rednem delovnem razmerju oziroma se redno šolajo.

(2) Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovoljenje za učitelja
predpisov se izda oziroma podaljša njegova veljavnost za tri
leta. Veljavnost dovoljenja se podaljša na podlagi potrdila o
uspešno opravljenem posebnem programu iz prvega
odstavka 146. člena tega zakona in potrdila izpitne komisije iz
151. člena tega zakona o uspešno opravljenem preizkusu
znanja cestnoprometnih predpisov. Dovoljenje za vodjo avto
šole se izda brez omejitve veljavnosti.

Pooblastilo
152. člen
Minister za šolstvo in šport določi izpitne centre in njihova
območja ter kraj, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije
vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru glede na
gostoto prometa, urejenost prometnih površin, opremljenost
križišč, število kandidatov za voznike opravljajo vozniški
izpiti, ter imenuje predsednika, namestnika in člane izpitne
komisije.

Pooblastilo
148. člen
(1) Minister za šolstvo in šport predpiše obrazec dovoljenja za
voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avto šole ter
določi postopek izdaje podaljšanja veljavnosti, zamenjave
dovoljenj in vodenja evidenc ter ceno obrazcev.

Sestava komisije

Odvzem inštruktorskega dovoljenja

153. člen

149. člen

(1) Predsednik in namestnik predsednika izpitne komisije
morata imeti visoko ali višjo izobrazbo, člani izpitne komisije
pa višjo izobrazbo VI. stopnje.

(1) Vozniku inštruktorju, ki mu je izrečen ukrep prepovedi
opravljanje poklica voznika, odvzema vozniškega dovoljenja
ali kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste
ali kategorije, se odvzame inštruktorsko dovoljenje za dobo,
za katero velja tak ukrep.

(2) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki najmanj eno leto
dela kot voznik inštruktor v avto šoli, je telesno in duševno
zmožna za to delo, ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike,
ima veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja najmanj kategorije B in opravljen preizkus usposobljenosti pred komisijo
in po pirogramu, ki jo določi minister za šolstvo in šport, za
kategorijo za katero bo ocenjeval kandidate za voznike.

(2) Inštruktorsko dovoljenje se odvzame tudi vozniku inštruktorju, ki postane telesno ali duševno nezmožen voziti motorno
vozilo, dokler traja taka nezmožnost.
(3) Odločbo o odvzemu inštruktorskega dovoljenja izda na
podlagi prvega in drugega odstavka tega člena enota Ministrstva za šolstvo in šport, kjer ima voznik inštruktor stalno
oziroma začasno prebivališče.

(3) Predsednik, namestnik predsednika ali član izpitne komisije iz prvega in drugega odstavka tega člena ne more biti
oseba, ki je v delovnem razmerju v avto šoli, ki izobražuje
kandidate za voznike, ali v njej opravlja začasna ali občasna
dela.

3. Vozniški izpiti
Pogoji za opravljanje vozniškega izpita

Prva pomoč

150. člen

154. člen

(1) Vozniški izpit za voznika motornega vozila kategorije A, B,
C, D, E in F sme opravljati kandidat za voznika, ki se je
pripravil na vozniški izpit v avto šoli ali se je pripravil na
teoretični del izpita sam.

(1) Preizkus znanja iz »Ravnanja ob prometni nesreči«, ki je
del izpita za voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D in E, se
opravi po predpisanem programu usposabljanja kandidatov
za voznike. O opravljenem preizkusu se izda potrdilo.

(2) Kandidati za voznike se priglasijo k izpitu pri upravni enoti,'
na območju katere imajo stalno prebivališče oziroma začasno
prebivališče več kot šest mesecev.

(2) Minister za zdravstvo določi zavod, društvo, organizacijo
oziroma zasebnega zdravnika, pred katerim se opravlja preizkus.
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(3) Minister za zdravstvo določi, kateri izpiti iz prve pomoči in
kakšna zdravstvena izobrazba so pogoj, da je kandidat za
voznika oproščen preizkusa iz prvega odstavka tega člena.

4. Zdravstveni pregledi voznikov
Dolžnost opraviti zdravstveni pregled

2W)

Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne dela kandidat
a voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A, B, C ali
E. in kandidat, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena
izpita oproščen.

159. člen
1) Kandidati za voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E
in F morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja na
zdravstveni pregled.
<

Evidence

(2) Vozniki motornih vozil morajo tudi na kontrolne zdravstvene preglede.

155. č'en

Pogoji za opravl|an]e zdravstvenega pregleda

0) Izpitni center vodi register o opravljanju vozniških izpitov
in zapisnik o opravljenem izpitu. Register mora vsebovati
naslednje podatke:

160. člen
(1) Na zdravstvenih pregledih iz 159. člena tega zakona se
ugotavlja, ali ima kandidat za voznika ali voznik potrebno
telesno in duševno zmožnost za vožnjo motornega vozila.

- zaporedno številko vpisa v register;
~ enotno matično številko občana, ime in priimek, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča ter rojstni datum in kraj
rojstva kandidata;
- podatke o potrdilu o opravljenem preizkusu iz »Ravnanje
ob prometni nesreči« in o izdanem zdravniškem spričevalu;
- osebne podatke o vozniku inštruktorju in avto šoli, pri
kateri se je kandidat za voznika usposabljal;
- podatke o uspešnosti pri vozniškem izpitu po posameznem
vozniku inštruktorju, avto šoli in članu izpitne komisije;
- datum kandidatovega opravljanja teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita in njegovo uspešnost;
- opombe.

2) Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov
opravljajo pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma
pooblaščeni zasebni zdravniki, ki so usposobljeni za opravljanje takih pregledov.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. Zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju z
drugim odstavkom tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 150.000 SIT.

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
~
-

Ugovor zoper zdravstveno spričevalo

zaporedno številko vpisa v register,
naziv izpitne komisije in njeno sestavo,
oceno izpita iz teorije in vožnje,
kategorijo, za katero je kandidat opravljal vozniški izpit,
datum opravljanja izpita,
podpis ocenjevalca.

161. člen
(1) Kandidat za voznika motornega vozila in voznik, ki se ne
strinja z zdravstvenim spričevalom o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil, lahko zahteva ponovni zdravstveni pregled pred posebno zdravstveno komisijo.

Program vozniškega Izpita

(2) Mnenje komisije iz prejšnjega odstavka je dokončno.

156. člen

Pooblastilo

(1) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika
motornih vozil kategorij A, B, C, D, E in F obvlada teoretično
znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja, vožnjo
motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim
vozilom določene kategorije na cesti s potrebno spretnostjo.

162. člen
Minister za zdravstvo izda v soglasju z ministrom za notranje
zadeve natančnejše predpise o zdravstvenih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruktorji, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki, o načinu in>
postopku izdajdnja zdravstvenih spričeval za voznike motornih vozil, pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov
za voznike in voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E, F,
G in H in določi območje, s katerega pregleduje kandidate,
imenuje komisije iz 161. člena tega zakona in pooblasti laboratorij za ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov ter drugih
udeležencev v cestnem prometu.

(2) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika
motornih vozil kategorij G in H obvlada teoretično znanje, ki
je predpisano s programom usposabljanja, za voznika motornih vozil kategorije H pa se ugotavlja tudi kandidatovo praktično znanje tehnike vožnje kolesa z motorjem.
Pooblastilo
157. člen

Izda|a zdravstvenega spričevala

Minister za šolstvo In šport izda natančnejše predpise o
pogojih in načinu opravljanja vozniškega izpita za voznika
motornih vozil, o delu izpitnih komisij, o strokovnem izobraževanju članov izpitnih komisij in o evidencah, ki jih vodijo
izpitni centri.

163. člen
(1) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika motornega vozila kategorij A, B, C, D in
E, voznika in voznika inštruktorja izda pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma zasebni zdravnik na območju,
kjer imajo te osebe stalno ali začasno prebivališče, na podlagi
pregleda zdravnika.

Stroški Izpita
158. člen

(2) Pred izdajo zdravstvenega spričevala lahko zdravnik iz
prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdravstvene dokumentacije lečečega zdravnika napoti kandidata
za voznika, voznika in voznika inštruktorja motornega vozila

Stroške vozniškega izpita plača kandidat. Višino stroškov
določi minister za šolstvo In šport
85

poročevalec, št. 15

na pregled še k drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa
tudi k psihologu.

Zdravstveni pregledi starejših voznikov
167. člen

(3) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti
kandidata za voznika in voznika kategorije F izda osebni
zdravnik na podlagi predhodnega pregleda kandidata oziroma voznika.

1) Vozniki motornih vozil kategorij A, B, C, D in E, ki so
dopolnili 70 let starosti, morajo na zdravstveni pregled najmanj vsaka tri leta.

(4) Zdravstveno spričevalo velja eno leto.

(2) Spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo i®
pogoj za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja voznikov iz prejšnjega odstavka.

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

Dvom o sposobnosti voznika za vožnjo
168. člen

Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled

(1) Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno podvomi o voznikovi telesni ali duševni zmožnosti za vožnjo
motornega vozila, zdravnik voznika na to opozori in mu
svetuje kontrolni pregled pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji ali zasebnemu zdravniku. Zdravnik mora to zabeležiti v zdravstven karton in zdravstveno izkaznico voznika.

164. člen

«
(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati voznika
motornega vozila, za katerega se utemeljeno sumi, da iz
zdravstvenih razlogov ni več zmožen zanesljivo voziti motornih vozil tistih kategorij, za katere mu je bilo izdano vozniško
dovoljenje.

(2) Če se pri pregledu v pooblaščeni zdravstveni organizaciji
ali pri zasebnem zdravniku ugotovi, da je voznik postal
telesno ali duševno nezmožen voziti motorno vozilo, mora
zdravstvena organizacija oziroma zasebni zdravnik to sporočiti upravni enoti, ki vodi evidenco o vozniku.

(2) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko zahtevajo
policist, državni tožilec, sodnik, sodnik za prekrške, upravna
enota, ki vodi evidenco o vozniku zdravstveno organizacija,
zdravnik zasebnik, kot tudi pravna oseba, upravni organ ali
samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je voznik zaposlen.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

(3) Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu mora vselej sodelovati psiholog ali zdravnik specialist za bolezni, zaradi katerih je voznik poslan na zdravstveni pregled.

Odvzem In omejitev vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih
razlogov

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

169. člen
(1) Upravna enota na podlagi zdravstvenega spričevala odvzame vozniku ali vozniku inštruktorju vozniško dovoljenje za
toliko časa, dokler se z zdravstvenim pregledom ne ugotovi,
da je telesno in duševno zmožen voziti motorna vozila.

Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov
165. člen

(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ima dovoljenje za
vožnjo motornih vozil več kategorij, vendar mu je ta pravica iz
razlogov, določenih v prejšnjem odstavku omejena le za posamezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško dovoljenje oziroma dovoljenje za voznika inštruktorja, v katero se
vpišejo tiste kategorije motornih vozil, ki jih ima pravico voziti.

(1) Kontrolni zdravstveni pregled opravi pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma zasebni zdravnik. Upravna enota
z odločbo o napotitvi voznika na pregled določi pooblaščeno
zdravstveno organizacijo ali zasebnega zdravnika, ki opravi ta
pregled.
(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ne gre na kontrolni
zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan, se odvzame
vozniško dovoljenje, dokler ne opravi tega pregleda oziroma
dokler ne predloži dokazila o telesni in duševni zmožnosti za
vožnjo motornih vozil.

VOZILA
Pogoji za udeležbo v prometu
Dimenzije, skupne mase In osne obremenitve

Stroški pregleda

170. člen
166. člen

(1) Vozila v cestnem prometu morajo izpolnjevati predpisane
pogoje glede dimenzij, skupne mase, osne obremenitve,
glede varstva okolja ter imeti brezhibne predpisane naprave
in opremo.

(1) Stroške zdravstvenega pregleda plača kandidat za voznika
oziroma voznik.
(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda voznikov
motornih vozil, ki opravljajo delo voznika, krije vselej pravna
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je
voznik zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov
drugih voznikov plačajo vozniki sami, v kolikor z zakonom ni
določeno drugače.

(2) Skupna masa vozila oziroma skupine vozil na cesti ne sme
presegati 40 t.
(3) Vozilo s tovorom ne sme presegati največjih dovoljenih
dimenzij, ki so predpisane za posamezne vrste vozil.
(4) Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede
dimenzij, skupne mase in osne obremenitve, smejo biti v
cestnem prometu, če izpolnjujejo posebne pogoje, ki omogočajo varen in neoviran promet, določene v posebnem dovoljenju, izdanem po predpisih o javnih cestah.

(3) V primeru, da sum o voznikovi nezmožnosti za vožnjo s
kontrolnim pregledom ni potrjen, gredo stroški pregleda v
breme upravne enote, ki je, z odločbo, napotila voznika na ta
pregled.
poročevalec, št. 15
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(3) Organ iz prejšnjega odstavka mora hkrati s pooblastilom
določiti pogoje za delo, ki jih mora izpolnjevati taka organizacija in tudi opravlja nadzor nad njenim delom.

171. člen
rna in rik
ce°si°01
P l°Pna vozila, registrirana v tujini, smejo biti v
prome,u v
"aDr
Republiki Sloveniji, če imajo brezhibne
v
enr0 'n °Premo' predpisane z veljavno mednarodno kon, osn«' o cestnem prometu. Glede dimenzij, skupne mase in
- Pred lsane
Pkremenitve
pa velja, da morajo izpolnjevati pogoje,
za
Ro„ ,
motorna in priklopna vozila, registrirana v
"■Publiki Sloveniji.

-

(4) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis sprememb podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v
evidenco registriranih vozil za vozila Ministrstva za notranje
zadeve opravi Ministrstvo za notranje zadeve.
t
Evidenca

172. člen

174. člen

potoma in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu,
)
i
'

(1) Vozilo se registrira tako, da se registrska označba, določeni podatki o vozilu in lastniku vozila vpišejo v evidenco
registriranih vozil.

t Cr,
.
veli Vri re9'stnrana in imajo prometno dovoljenje oziroma
ali ? ° prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo
j <-e imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo;
02načena s
predpisanimi
3tabr"cami, ki so izdane
za njihovoregistrskimi
označitev; ali preizkusnimi

(2) Vozilo se registrira na ime lastnika vozila. Če je vozilo last
več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki.
Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu se lahkcf registrira
na ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem soglaša.

,ehn
i rini0
'čno brezhibna in predpisano označena z veljavno
8
4"'s Pko za tehnični pregled;
° v skladu s predpisi obvezno zavarovana.

(3) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke:

g"« m
glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v
hf» k° prometu motokultivatorji in delovni strofi, če imajo
*nibne predpisane naprave in opremo.

- registrsko označbo,
- datum registracije,
- upravno enoto, ki vodi evidenco o vozilu,
- številko vpisa,
- podatke o prvi registraciji (datum, kraj, registrska označba),
- serijsko številko izdanega prometnega dovoljenja,
- podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv,
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža,
- podatke o vozilu: vrsta, znamka, tip, država, v kateri je bilo
vozilo izdelano, leto izdelave, številka šasije oziroma karoserije in tip motorja, moč in prostornina motorja, masa praznega
vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev in stojišč, oblika
ali namen karoserije, barvo vozila in vrsta goriva, ki ga vozilo
troši,
- podatke o tehničnem pregledu vozila: čas veljavnosti
nalepke
in pravna oseba, ki je opravila tehnični pregled,
- podatke o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno obvezno
zavarovanje in številko zavarovalne police.

8 nova
' Pon
motorna
vozila,
ki še niso
bila
registrirana,
ne velja
j pr9°j iz 3. točke
prvega
odstavka
tega
člena,
če so označena
8izkusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev.
1orna in rik,0 na
P
R vozila diplomatskih in konzularnih
ort
in misij tujih držav ter predstavništev mednaI Onih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja,
J'n trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavniJ". tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki SloveJi več kot šest mesecev ter druga motorna in priklopna
2 a
Cj|e" , ki so v Republiki Sloveniji na podlagi carinske deklaraJ s o dokončnem uvozu ali začasnem uvozu, ki traja dalj kot
' mesecev, smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če
re
9istrirana v Republiki Sloveniji.
rtart*°

* denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
u*n|k, ki ravna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom
"9® člena.
tai?r denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
(i®* šek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
a
Q ' vna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom tega člena,

Pogoji za registracijo
175. člen

9ovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(1) Vozilo se registrira na prošnjo lastnika vozila. Prošnji je
treba priložiti naslednja dokazila:

J*
denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekriek
*n'k, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

-dokaz o izvoru (prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen
dokument in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od
zadnje registracije vozila) in lastnini vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor
itd);
- dokazilo o predpisanem obveznem zavarovanju;
- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, razen za vozila za katera skladno s 186.
členom tega zakona tehnični pregled ni obvezen;
- izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da vozilo ustreza
vsem predpisanim pogojem za varno udeležbo v prometu.
Izjava mora vsebovati tudi vse podatke o vozilu iz 3.
odstavka 174. člena tega zakona.
- dokazilo carinskega organa o carinjenju dokončno ali
začasno uvoženega vozila;
- dokazilo o plačilu oziroma o oprostitvi plačila davka za
vozilo;
- dokazilo o plačilu drugih obveznosti (taksa, prometno
dovoljenje, registrske tablice itd.).

denarno
8t
ta?
kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
(. <ršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
y0ravna
v
nasprotju
z drugim odstavkom tega člena, odgona
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.

Registracija vozil
^arna In krajevna pristojnost za registracijo
I,

173. člen
' Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis sprepodatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v
0
kat re ima
registriranih
vozil opravi upravna enota na območju
las,nik
stal
motornega
ali priklopnega
vozila svoje
ln
, o ° prebivališče ali sedež oziroma
začasno prebivališče,
če
Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
,?) Registracijo in izdajo prometnega dovoljenja lahko opratudi organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motor>o b* p'ikloPnih vozil'
iih upravna enota za to posebej
1i'°

(2) Za registrirano vozilo se Izda prometno dovoljenje in
predpisano število registrskih tablic.
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Vrste in vsebina registrskih tablic

Zamenjava registrskih tablic

176. člen

178. člen

(1) Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo ustrezne
registrske tablice, in sicer:
1. registrske tablice za osebne avtomobile, kombinirana
vozila, tovorna vozila, delovna vozila in avtobuse;
2. registrske tablice za motorna kolesa;
3. registrske tablice za kolesa z motorjem;
4. registrske tablice za priklopna vozila;
5. registrske tablice za traktorje;
6. registrske tablice za traktorske priklopnike;
7. registrske tablice za motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter
tujcev zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah;
8. registrske tablice za začasno registrirana motorna in priklopna vozila in začasne registrske tablice za izvoz vozila;

(1) Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za^
- kadar se za stalno preseli oziroma prenese sedež v d'
registracijsko območje;
- kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana
čena;
- kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.

9. registrske tablice za motorna in priklopna vozila, ki ne
izpolnjujejp predpisanih pogojev glede dimenzij (dolžina,
širina, višina) ali katerih masa vozila presega 40 ton oziroma
katera zaradi mase vozila presegajo dovoljene osne obremenitve;
10. registrske tablice za določena motorna in priklopna vozila
Ministrstva za notranje zadeve.in Ministrstva za obrambo.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznu
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameJ
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovo

(2) Namesto pogrešane registrske tablice ali ri
tablice, ki jo je uničia upravna enota, se ne sme izdati i!
registrske tablice z enakim delom označb za oznako reg
cijskega območja.
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(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekj
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom'
člena.

oseba pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
Izbira dela označb po lastni želji

(2) Lastniku motornega vozila, namenjenega za vleko lahkih
priklopnikov, se izda le ena registrska tablica s ponovljeno
registrsko označbo tega vozila.

179. člen
(1) Del označbe registrske tablice, ki sledi oznaki registr«
skega območja je mogoče izbrati po lastni želji, če:

(3) Označbe na registrskih tablicah so sestavljene iz oznake
registracijskega območja, grba in največ šestih črk slovenske
abecede ali številk oziroma kombinacije skupno največ šestih
črk in številk. Za oznako registracijskega območja se ne
uporablja črk O, Č, Š in Ž ter črke B v kombinaciji s številko 8,1
v kombinaciji s številko 1 in G v kombinaciji s številko 6. Na
registrskih tablicah se lahko uporabljajo tudi tuje črke X, Y in
W.

1. ne vsebuje kombinacije črk in številk, ki jih ni dovolj'
uporabljati po določbah 176. člena tega zakona;
2. že ni bil dodeljen ali rezerviran za drugega lastnika vo1
na istem registracijskem območju;
3. ne vsebuje kombinacije, ki se uporablja za serijsko izdeli
tablice;
4. je lastnik vozila vplačal poleg določene cene registri
tablic dodatna sredstva za izbiro registrskih tablic po že'
višini, kot jo določi Vlada Republike Slovenije.

(4) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z
dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, koles z
motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki morajo biti označeni z eno registrsko tablico.

(2) Izbira dela označb registrske tablicer ki sledi oznaki rt
stracijskega območja, je osebna pravica, ki je ni mogc1
prenesti na drugo osebo. Lastnik vozila, ki bo registriran
tako izbranimi registrskimi tablicami, mora registrske tabli'
izbrane po lastni želji, naročiti ter vplačati določene stroi
za izdelavo registrskih tablic in stroške za izbiro dela oznai
registrskih tablic najmanj 60 dni pred registracijo vozila.

(5) Motorna vozila smejo biti na prednji ali zadnji strani
opremljena samo z označbami, ki so s tem zakonom predpisane za posamezno vrsto vozil.
(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim odstavkom tega člena.

(3) Izbrani del označb registrske tablice, ki sledi oznaki rt
stracijskega območja, je rezerviran za osebo, ki ga je izbrt
pet let od dneva izbire.

Pritrditev registrskih tablic

(4) Če lastnik vozila, ki je izbral po lastni želji del ozn«
registrske tablice, ki sledi oznaki registracijskega obmol
ne naroči registrskih tablic z izbranim delom označb v p«1
letih od dneva izbire oziroma ne zahteva registracije vozi
naročenimi registrskimi tablicami v šestih mesecih od dn<
naročila, se registrske tablice uničijo, naročnik pa nima p
vice do vračila vplačanih stroškov za izdelavo registrS
tablic in stroškov za izbiro dela označbe registrskih tablic

177. član
(1) Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrjene tako, da
tvorijo pravi kot z vodoravno osjo ceste, vertikalno pa tako, da
niso upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene
morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in
sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, da niso zakrite,
dodatno prevlečene ali prekrite s kakršno koli snovjo.

(5) Dela označbe, ki sledi oznaki registracijskega območja
mogoče izbrati za registrske tablice iz 7. in 8. točke prv«
odstavka 176. člena tega zakona.

(2) Vsebine, barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu
ni dovoljeno spreminjati. Registrskih tablic ni dovoljeno prenesti na drugo osebo. Vozilo, ki je v prometu s spremenjeno
vsebino, barvo, merami ali obliko registrske tablice od predpisanih, ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami.

Odvzem registrskih tablic
180. člen

(3) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(1) Vozilo, za katero ni bil uspešno opravljen tehnični preg',
v 30 dneh po izteku veljavnosti nalepke, vozilo, ki ni obvez!
zavarovano, oziroma je uničeno, odpisano ali odsvoje']
mora lastnik odjaviti in hkrati z odjavo izročiti registrf
tablice, razen če istočasno zaprosi za registracijo drug®
vozila, ki ga upravna enota registrira z isto registrr

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
poročevalec, št. 15
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označbo. Obveznost odjave vozila in izročitve registrskih
tablic
velja tudi v primeru spremembe stalnega prebivališča
a|
i sedeža lastnika v drugo registracijsko območje.

(3) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice izda
upravna enota, na območju katerega se bo pričela vožnja
vozila iz prvega odstavka tega člena.

(2) Upravna enota hrani izročene registrske tablice šest mesecev od dneva izročitve, če namerava lastnik v tem roku registrirati isto ali drugo vozilo. Če v tem roku s temi registrskimi
tablicami ni registrirano isto ali drugo vozilo, se izročene
registrske tablice uničijo.

(4) Upravna enota lahko pooblasti za izdajo potrdil za preizkusno vožnjo vozil in preizkusnih tablic za vozila iz prvega
odstavka tega člena pravno osebo ali samostojnega podjetnika-posameznika, ki je registriran za prodajo vozil, če je to
utemeljeno z obsegom prodaje vozil. Dovoljenje za uporabo
kovinskih preizkusnih tablic lahko dobijo pravne osebe ali
samostojni podjetniki-posamezniki, registrirani za prodajo
vozil za dobo enega leta, z možnostjo ponovne izdaje dovoljenja. Kovinskih preiskusnih tablic ni dovoljeno uporabljati za
vozila, ki so namenjena za preizkušanje pri pravni osebi ali
samostojnemu podjetniku-posamezniku, ki sta registrirana
za prodajo vozil. Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki izda potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice v nasprotju z določbo prvega ali drugega
odstavka tega člena, se dano pooblastilo prekliče.

(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne
°djavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, ki
odi evidenco o tem vozilu, črta vozilo iz evidence in odvzame
'ar uniči registrske tablice.
v

(4) Za odvzete oziroma izročene registrske tablice lastnik
vozila nima pravice do nadomestila stroškov za izdelavo in
stroškov za izbiro dela označbe registrskih tablic.
(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti
upravni enoti, ki vodi evidenco o tem vozilu, vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, stalnega prebivališča oziroma sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na
spremembo podatkov v prometnem dovoljenju.

(5) Vozilo se sme uporabljati samo na relaciji, ki je navedena v
potrdilu za preizkusno vožnjo.
(6) Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.

(6) K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v
prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listino, s
katero dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva
vozila dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama
ali fizično in pravno osebo, mora biti podpis fizične osebe, ki
ja bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri
notarju, če pa je pogodba sklenjena med pravnima osebama,
overi podpisa pravna oseba, dosedanji lastnik vozila. Če
vozilo proda komisionar, overi podpis komisijske pogodbe in
račun.

Posebne registrske tablice
182. člen
Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh
predstavništvih oziroma misijah, registrira upravna enota, kjer
je sedež registracijskega območja, na območju katerega ima
tako predstavništvo ali misija svoj sedež oziroma kjer ima
tujec, zaposlen v takem predstavništvu ali misiji, prebivališče.

(7) Novi lastnik vozila mora pri prijavi spremembe lastništva
vozila priložiti dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju.
(B) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
lastnik vozila, ki ravna v na»prot|u ■ prvim, ali petim odstavkom tega člena.

Registracija vozil Ministrstva za obrambo

(9) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim, ali šestim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.

183. člen
Način registracije vozil Ministrstva za obrambo in obliko ter
vsebino registrskih tablic predpiše minister za obrambo.

Preizkusne tablice
Začasna registracija

181. člen

184. člen

(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice se izda
največ za pet dni za naslednja vozila:

(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki jim je dovoljeno začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, oziroma državljani Republike Slovenije, ki
imajo v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno
se registrirajo na domačo pravno ali fizično osebo tudi v
skladu s carinskimi predpisi začasno uvožena vozila, ki se
uporabljajo po pogodbi o zakupu (lizing) ali pogodbi o
poslovnem sodelovanju, sklenjeni med domačim in tujim
podjetjem, oziroma za sejme ali športna tekmovanja.

- za nova, predelana in popravljena vozila, s katerimi se na
javnih cestah opravlja vožnja za preizkus ali prikaz njihovih
lastnosti;
- za vozila, ki so na poti od podjetja, v katerem so bila
izdelana, do podjetja, v katerem bodo dokončana, ali do
skladišča trgovinskega podjetja;
- za vozila, ki so na poti na tehnični ali strokovni pregfed
oziroma na sejem zaradi prodaje;

(2) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se
izda z veljavnostjo največ enega leta.

- za vozila, ki so na poti od kraja prevzema do kraja registracije.

(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi.

(2) Potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic se ne
izda za vozilo, ki:

(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se
izda z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje
v državo, kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni.

- ni obvezno zavarovano;
- je registrirano, razen za tista vozila, ki so na poti iz kraja, v
katerem so bile registrske tablice oddane, odvzete, uničene
ali pogrešane, do kraja, v katerem bodo zanje izdane nove
registrske tablice.

(5) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka
veljavnosti prometnega dovoljenja.
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Pooblastilo

187. člen
185. člen

(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo
pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister za notranje
zadeve.

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise o registraciji in izdaji prometnega dovoljenja, odjavi motornih in
priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti
prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo in
določi obrazec prometnega dovoljenja in prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo, obliko, barvo, vsebino in
mere registrskih tablic, registracijska območja ter njihove
oznake.

(2) Pravna oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija) mora imeti ustrezne poslovne
prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz vozil ter
potrebne parkirne površine, predpisano opremo in strokovno
usposobljene delavce. Poslovni prostor za opravljanje tehničnih pregledov mora imeti najmanj dve računalniško vodeni
, preizkuševalni stezi, in sicer eno za preizkušanje osebnih
avtomobilov in motornih koles ter drugo za preizkušanje
tovornih vozil in avtobusov.

3. Tehnični pregledi
Roki in opravljanje tehničnih pregledov

(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo
delavci pooblaščene organizacije.

186. člen

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.

(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil razen motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat
na leto.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi
se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potnikov za lastne potrebe, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarne snovi, in vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje
v avto šolah, ter motornih in priklopnih vozil starejših od 12
let, razen delovnih stro|ev, motokultivatorjev, počitniških
priklopnikov in lahkih priklopnikov, se opravljajo vsakih šest
mesecev.

188. člen
Minister za notranje zadeve lahko dovoli, da ima pooblaščena
organizacija, kadar to terjajo razlogi, le preizkuševalno stezo
za preizkušanje osebnih avtomobilov in motornih koles.
Pooblastilo
189. člen

(3) Prvi tehnični pregled se opravi:

Minister za notranje zadeve izda natančnjše predpise o pogojih za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih
vozil, o načinu opravljanja tehničnih pregledov in vodenju
evidence o opravljenih tehničnih pregledih, predpiše obliko in
vsebino nalepke za tehnični pregled, način .označevanja
motornih in priklopnih vozil z nalepko za tehnični pregled in
obrazec zapisnika o tehničnem pregledu.

1. eno leto po prvi registraciji:
- za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg,
- za avtobuse,
- za priklopna vozila, razen za lahke priklopnike In počitniške prikolice;
- za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz
potnikov,
- za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje
kandidatov za voznike,
- za motorna vozila, za Izposojo brez voznika,
- za intervencijska vozila, ki se uporabljajo kot vozila s
prednostjo.

Minister za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrom za
notranje zadeve izda natančnejše predpise o dimenzijah,
skupni masi in osni obemenitvi vozil, o napravah, opremi in
delih vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
naprave, oprema in deli vozil v cestnem prometu.

2. tri leta po prvi registraciji:
- za vsa druga motorna in priklopna vozila.

Nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov

190. člen

191. člen

(4) Rabljena motorna in priklopna vozila ter motorna in
priklopna vozila, ki so v Republiko Slovenijo uvožena brez
posredovanja generalnega zastopnika, morajo biti pred
registracijo tehnično pregledana.

(1) Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih
vozil ter vodenje evidenc nadzira Ministrstvo za notranje
zadeve in upravna enota, na območju katere ima sedež pooblaščena organizacija.

(5) Pri tehničnem pregledu se ugotovijo podatki o vozilu iz
174. člena tega zakona, stanje predpisanih naprav in opreme
in izpolnjevanje drugih pogojev, predpisanih za udeležbo v
cestnem prometu.

(2) Dovoljenje za opravljanje tehničnih pregledov motornih in
priklopnih vozil se lahko prekliče, če poslovni prostor ne
izpolnjuje več pogojev za opravljanje teh pregledov, če predpisani naprave niso brezhibne ali če pooblaščena organizacija nima ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev.

(4) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik
na predpisanem obrazcu.

Delavci za opravljan|e tehničnih pregledov

(5) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem
pregledu spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, se izda nalepka, s katero se označi na vozilu rok
veljavnosti tehničnega pregleda vozila.

192. člen

(6) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih
vozil se v6di evidenca, ki vsebuje podatke iz zapisnika o
tehničnem pregledu.

(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil lahko
opravljajo delavci, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe
strojne, prometne ali avtomehanske smeri in tri leta ustreznih
delovnih izkušenj in opravljen izpit za kontrolorja tehničnih
pregledov motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: tehnik-kontrolor).

(7) Stroške tehničnega pregleda plača lastnik vozila.

(2) Izven delovnega časa tehnik-kontrolor ne sme opravljati
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tomehaničnih del kot obrtnik oziroma samostojni podjetnik-posameznik.

- predpise o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil;
- predpise o napravah, opremi, dimenzijah, skupni masi in
osni obremenitvi vozil v cestnem prometu;
- poznavanje in delovanje glavnih sestavnih delov motornih
in priklopnih vozil;
- praktično izvedbo tehničnega pregleda z uporabo predpisanih merilnih naprav in opreme;
- vodenje evidenc o tehničnih pregledih;
- osnove o preizkušanju predelanih motornih in priklopnih
vozil;
- osnove o homologaciji motornih in priklopnih vozil.

(3) Organizacija, ki je pooblaščena za opravljanje tehničnih
Pogledov,
ne sme opravljati tehničnih pregledov vozil, ki so
n
isna last ali jih ima v najemu oziroma zakupu.
(4) Posamezna dela, vezana na tehnični pregled in postopek
[®gistracije motornih in priklopnih vozil, lahko opravljajo
delavci, ki imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe in opravljen
Poizkus
usposobljenosti za referenta za registracijo motorn
'h in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: referent).

(3) Program rednega in dodatnega usposabljanja referentov
obsega:

(5) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
Prekršek tehnlk-kontrolor, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena.

- predpise o registraciji motornih in priklopnih vozil;
- vodenje upravnega postopka pri registraciji motornih in
priklopnih vozil;
- predpise s področja obveznega zavarovanja;
- vodenje ročnih in računalniških evidenc registriranih vozil;
- praktično izvedbo registracije za motorno ali priklopno
vozilo;
- predpise s področja tehničnih pregledov.

Opravljanje Izpita
193. člen
0) Kandidat za tehnika-kontrolorja in kandidat za vodjo
tehničnih pregledov opravljata izpit pred komisijo, ki jo imenuje minister za notranje zadeve. Evidenco o opravljenih
izpitih za tehnika-kontrolorja in vodjo tehničnih pregledov
vodi Ministrstvo za notranje zadeve.

Pogoji za posamezne strokovne delavce
196. člen

(2) Kandidat za referenta in kandidat za vodjo administracije
opravljata preizkus usposobljenosti pred komisijo, ki jo imenuje upravna enota, na območju katere ima pooblaščena
organizacija poslovni prostor za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.

(1) Enoto tehničnih pregledov mora voditi vodja tehničnih
pregledov, ki mora imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljen izpit po programu za vodjo tehničnih
pregledov.

(3) Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus usposobljenosti, izda izpitna komisija potfdilo o opravljenem izpitu
oziroma preizkusu usposobljenosti.

(2) Program izpita za vodjo tehničnih pregledov obsega program iz drugega odstavka 195. člena tega zakona, predpise in
tehnične norme o homologaciji ter preizkušanju motornih in
priklopnih vozil.

(4) Minister za notranje zadeve pooblasti organizacijo, ki
pripravlja kandidate iz prvega in drugega odstavka tega
člena za izpit oziroma preiskus.

(3) Službo administrativno-tehničnih opravil v zvezi s tehničnimi pregledi in registracijo motornih vozil vodi vodja administracije, ki mora imeti V. stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljen izpit po programu iz tretjega odstavka 195. člena
tega zakona.

Obnavljanje znanja
194. člen
(1) Tehnikl-kontrolorji morajo vsako leto obnavljati znanje
Po programu, ki ga predpiše Ministrstvo za notranje zadeve.

Način opravljanja tehničnega pregleda
197. člen

(2) Ministrstvo za notranje zadeve najmanj enkrat letno preverja znanje tehnikov-kontrolorjev. Če tehnik-kontrolor ne
opravi uspešno preverjanja znanja, ga lahko ponovno opravlja v roku enega meseca. Če pri ponovnem preverjanju ni
uspešen, ga Ministrstvo za notranje zadeve napoti na ponovni
izpit za tehnika-kontrolorja. Tehnik-kontrolor, ki ni uspešno
opravil preverjanja znanja, ne sme opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, dokler preverjanja znanja
oziroma ponovnega izpita za tehnika-kontrolorja ne opravi
uspešno.

(1) Tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila mora
biti opravljen v skladu z veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca naprave, s katero se opravi posamezen pregled.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
tehnik-kontrolor, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbama tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000

(3) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki dopusti opravljati tehniku-kontrolorju iz drugega odstavka tega člena tehnične preglede
motornih ali priklopnih vozil, odgovorna oseba pa z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT.

Preizkušanje vozil
198. člen

Redno in dodatno strokovno usposabljanje

(1) Motorna in priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in
lahki priklopniki, ki se posamično izdelujejo, predeljujejo ali
dodelujejo, morajo biti glede konstrukcijskih lastnosti in
naprav pregledani ter po potrebi preizkušeni, preden se izročijo v promet.

195. člen
(1) Pooblaščena organizacija mora organizirati redno in
dodatno strokovno usposabljanje tehnikov-kontrolorjev in
referentov.
(2) Program rednega in dodatnega usposabljanja tehnikov-kontrolorjev obsega:

(2) Vozila iz prejšnjega odstavka pregledujejo in preizkušajo
pravne osebe, ki so za to določene, in o preizkušnji izdajo
strokovno mnenje.

- predpise o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na
vozila;

(3) Stroške pregleda in preizkusa vozila iz prvega odstavka
tega člena plača lastnik vozila.
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(4) Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT.
Pooblastilo
199. člen
Minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za znanost
in tehnologijo določi pravne osebe iz drugega odstavka 198.
člena ter izda natančnejše predpise o pregledu in preizkušanju vozil in o izdajanju strokovnih mnenj.
Predelava vozila
200. člen
(1) Ob vsaki poškodbi ali predelavi naprav, ki so pomembne
za varno vožnjo, preneha veljavnost nalepke za tehnični pregled.
(2) Nova nalepka za tehnični pregled se izda na podlagi
predloženega strokovnega mnenja in tehničnega pregleda
vozila.
Napotitev na ponovni izpit
201. člen
(1) Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov ugotovi,
da tehnik-kontrolor ne opravlja svojega dela v skladu z
določili 197. člena tega zakona, se ga na predlog pristojnega
organa iz 191. člena tega zakona lahko pošlje na ponovno
opravljanje izpita za tehnika-kontrolorja k pristojni izpitni
komisiji.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka da lahko tudi pooblaščena
organizacija, če ugotovi, da tehnlk-kontrolor pomanjkljivo
opravlja tehnične preglede.
(3) Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega in drugega
odstavka tega člena izda Ministrstvo za notranje zadeve.
(4) Tehnik-kontrolor, ki je napoten na ponovni izpit, ne sme
opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil,
dokler tega izpita ne opravi.
(5) Z denarno kaznijo najmanj' 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
Merilne naprave
202. člen
(1) Merilne naprave, ki jih uporablja pooblaščena organizacija
pri tehničnih pregledih, morajo biti vselej brezhibne.
(2) Merilne naprave iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena
organizacija umerjati na podlagi navodil proizvajalca pri organizacijah, ki so pooblaščene za kontrolo meril in plemenitih
kovin.
(3) Vsako merilno napravo iz prvega odstavka tega člena mora
najmanj enkrat letno pregledati in umeriti pooblaščena organizacija za kontrolo meril in plemenitih kovin in izdati o tem
ustrezno nalepko.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000
SIT.
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Prekinitev opravljanja tehničnih pregledov
203. člen
(1) Pooblaščena organizacija mora takoj prekiniti opravljanje
tehničnih pregledov, če se pokvari katera od merilnih naprav
ali dvigalo.
(2) O prekinitvi opravljanja tehničnih pregledov zaradi pokvarjenih merilnih naprav ali dvigala mora pooblaščena organizacija takoj obvestiti upravno enoto na območju katere opravlja
tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.
(3) Pooblaščena organizacija lahko nadaljuje opravljanje tehničnih pregledov, ko je okvarjena naprava popravljena in
umerjena in ko o tem obvesti organ iz prejšnjega odstavka.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000
SIT.
Pooblastilo
204. člen
Minister za notranje zadeve določi:
- pravne osebe, ki smejo izdelovati registrske tablice za
motorna in priklopna vozila, tablice za preizkušnjo, tablice za
označevanje vozil, na katerih se učijo kandidati za voznike, in
ceno tablic;
- ceno tiskovin in obrazcev, ki se uporabljajo pri izvrševanju
predpisov o varnosti cestnega prometa;
- višino stroškov izpitov za kontrolorja in vodjo tehničnih
pregledov.
ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE NA CESTI
Uporaba predpisov
205. člen
Določbe zakona o javnih shodih in javnih prireditvah veljajo
tudi za športne in druge prireditve na cesti, kolikor ni v tem
zakonu drugače določeno.
Izdaja dovoljenja
206. člen
(1) Športna ali druga prireditev na cesti pomeni izredno uporabo ceste in se lahko izvede le na podlagi dovoljenja ter
vskladu s pogoji iz dovoljenja.
(2) Dovoljenje se izda organizatorju, ki je pravna oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Za športno ali drugo prireditev na cesti na območju ene
upravne enote izda dovoljenje za to območje pristojna
upravna enota.
(4) Za športno ali drugo prireditev na cesti z območja dveh ali
več upravnih enot izda dovoljenje Ministrstvo za notranje
zadeve.
(5) Dovoljenja za prireditev na cesti se ne sme izdati, če bi bilo
potrebno zaradi prireditve začasno prepovedati promet, ker
ga ni mogoče preusmeriti na drugo cesto, ali če bi bilo
potrebno za daljši čas ustaviti promet na cestah z gostejšim
prometom.
»
(6) Izjemoma se lahko izda dovoljenje za športno ali drugo
prireditev na cesti tudi v primeru, ko na določenem odseku
ceste ni obvozne ceste, vendar samo v času izven prometnih
konic.
(7) Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti mora organ, ki

izda dovoljenje za prireditev, izvesti ustno obravnavo z organizatorjem prireditve. Na ustno obravnavo mora vabiti vse
Pravne in druge osebe, katerih udeležba bi lahko prispevala k
določitvi ustreznih pogojev za varno izvedbo prireditve;

(2) Opis, oblike, barve, vsebine in dimenzije posebnega znaka
iz prejšnjega odstavka mora organizator prireditve priložiti
vlogi iz 208. člena tega zakona.

(8) Organizator športne ali druge prireditve na cesti je dolžan
izvršiti vse potrebne ukrepe za varnost prireditve.

(3) Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(9) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator prireditve, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo
najmanj 15.000 SIT.

(10) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
'ega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
120.000 SIT.

Stroški sodelovanja policistov
211. člen
Če morajo pri zagotavljanju varne izvedbe prireditve ali zaradi
preusmerjanja prometa sodelovati policisti, mora organizator
povrniti dejanske stroške, ki nastanejo z organizacijo in
izvedbo zavarovanja prireditve.

Prireditveni prostor
207. člen
Prireditveni prostor športne prireditve na cesti je prireditvena
proga, prostori za gledalce in prostori za vozila udeležencev
prireditve in gledalcev.

Vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje
212. člen
(1) Organizator športne ali druge prireditve na cesti in prireditve ob cesti, ki vpliva na cestni promet, mora po končani
prireditvi takoj odstraniti s ceste prometne znake, druge
označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za
izvedbo prireditve oziroma v zvezi s prireditvijo, in na prireditvenem prostoru vzpostaviti prejšnje stanje, očistiti cešto in
prireditveni prostor.

Koledar prireditev
208. člen
(1) Organizacija, ki vpiše športno hitrostno prireditev na cesti
v koledar prireditev, je dolžna koledar pred začetkom tekmovalne sezone predložiti organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja za to prireditev.
(2) Koledar prireditev mora vsebovati podatke o organizatorju, vrsti prireditve, času izvedbe in prireditveni progi.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za
prekršek organizator, ki ravna v nasprotju z določbo tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 75.000
SIT.

Vloga za dovolitev prireditve

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI IN POOBLASTILA
Posredovanje osebnih podatkov

209. člen

213. člen
(1) Organi za notranje zadeve imajo v zvezi s svojim delom
pravico pridobiti in uporabljati podatke o prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o
izrečenih kaznih in ukrepih.

(1) Popolno vlogo za dovolitev športne ali druge prireditve na
cesti mora organizator predložiti pristojnemu organu najmanj
30 dni pred prireditvijo. Vloga mora poleg drugih predpisanih
prilog vsebovati izjave oseb, odgovornih za varno izvedbo
prireditve, da bodo zagotovili pravočasno in dosledno izvrševanje ukrepov, določenih v dovoljenju in načrtu ukrepov za
varno izvedbo prireditve.

(2) Organi in službe, ki zbirajo podatke iz prejšnjega odstavka
so jih dolžni posredovati organom za notranje zadeve, na
njihovo zahtevo.

(2) V načrtu ukrepov za varno izvedbo prireditve na cesti je
treba navesti zlasti ukrepe, ki jih bo zagotovil organizator za
varnost udeležencev prireditve, gledalcev in ostalih udeležencev v prometu, podatke o tem, kje, za koliko časa in v kakšnem obsegu bo moten ali prekinjen cestni promet, število
udeležencev prireditve in spremljevalcev.

Kaznovanje ogrožanja in povzročitev prometne nesreče
' 214. člen
(1) Udeleženec v cestnem prometu, ki s kršitvijo določb tega
zakona koga ogroža, se lahko kaznuje z denarno kaznijo
najmanj 30.000 SIT in 1 do 6 kazenskimi točkami.

(3) Vlogi za dovolitev športne hitrostne prireditve na cesti je
treba priložiti dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste
pristojnega upravnega organa za promet, če je zaradi prireditve potrebno prepovedati ali omejiti promet, in prometno
tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ob
zapori ceste ali omejitvi prometa, ki jo izdela pravna oseba, ki
je registrirana za to dejavnost.

(2) Udeleženec v cestnem prometu, ki s kršitvijo določb tega
zakona povzroči prometno nesrečo, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT in 1 do 7 kazenskimi točkami, ali
kaznijo zapora in 1 do 7 kazenskimi točkami.

(4) Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste mora
organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge prireditve na cesti ali ob cesti, če je zaradi njih potrebno omejiti,
preusmeriti ali prepovedati promet.

215. člen
(1) Voznik je dolžan imeti pri sebi dokumente, s katerimi
dokazuje pravico voziti vozila v cestnem prometu, dokazila o
vozilu, tovoru, izredni uporabi ceste in o izrednem prevozu ter
jih na zahtevo policista dati na vpogled.

Spreml|anje z vozili
210. člen

(2) Voznik mora na zahtevo policista omogočiti pregled
vozila, opreme, naprav in tovora.

(1) Udeležence športne ali druge prireditve na cesti smejo
spremljati le vozila, označena s posebnim znakom, ki ga
določi organizator prireditve.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 SIT in 2 do 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v
nasprotju z določbama tega člena.
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Izločitev vozila

Odvoz parkiranega vozila
216. člen

219. člen

(1) Policist začasno izloči iz prometa motorno vozilo:
\
- ki ima vgrajene tudi nehomologirane naprave, rezervne
dele in opremo ali posamezne sklope;
- ki ni registrirano ali nima veljavnega potrdila za preizkusno
vožnjo ali za katero je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
- ki ni tehnično brezhibno oziroma ni na predpisan način
označeno z veljavno nalepko za tehnični pregled;
I - ki ni obvezno zavarovano;
; - ki je obremenjeno nad njegovo nosilnostjo ali ko obremenjeno presega predpisano razmerje med bruto močjo
motorja, izraženo v KW, in največjo maso, izraženo v t;
- ki ima nepravilno naložen ali pritrjen tovor;
, - ki samo ali skupaj s tovorom prekoračuje predpisane
dimenzije ali osne obremenitve;
- če nima dovoljenja za prevoz ali ne izpolnjuje posebnih
pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz, ali če krši
določbe tega zakona o izredni uporabi cest;
- ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varstva okolja;
- ki mu v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljen vstop v
državo;
- ki ni označeno z registrskimi tablicami;
- če je označeno z registrskimi tablicami, ki so izdane za
drugo vozilo.

Policist odredi odvoz parkiranega vozila z vozilom za odvoj
vozil (pajek), če ugotovi, da parkirano vozilo ogroža dw
udeležence v cestnem prometu. Odvoz vozila se opravi fli
stroške lastnika.
Zapuičeno vozilo
220. člen
(1) V primeru, da policist ali inšpektor za ceste najde zapus'
čeno vozilo, mora ugotoviti lastnika in mu odrediti, da voz"0
odstrani na svoje stroške.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila, policist, pristojen organ ali služba za nadzor cest pa ugotovi, da se vozilo'
nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, po predhod'
nem obvestilu lastnika odredi odstranitev na stroške lastnik*
(3) V primeru, ko policist, pristojen organ ali služba za nadzo'
cest ne more ugotoviti lastnika, zapuščeno vozilo pa se"
nobenem primeru ne more usposobiti za vožnjo, odredi od'
stran itev.
(4) O najdenem zapuščenem vozilu in njegovi odstranitvi P°
določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člen«
mora policist, pristojen organ ali služba za nadzor cest sest*
viti poseben zapisnik.

(2) Policist začasno izloči iz prometa tudi motorna vozila ali
skupino vozil, za katerimi je zaradi počasne vožnje nastala
kolona vozil.

Prepoved nadaljnje vleke vozil

(3) Policist, ki izloči vozilo iz prvega odstavka tega člena iz
prometa, začasno odvzame registrske tablice oziroma preizkusne tablice.

221. člen
(1) Če policist ugotovi, da vleka vozil ni v skladu s predpis'
prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti niso odpra"'
Ijene.
(2) Izjemoma lahko policist dovoli nadaljnjo vleko do najblii*
jega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali odpraviti napak*
pri vleki.

' 217. člen
(1) Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo
pomankljivosti ali pridobi posebno dovoljenje, vendar ne dalj
kot 24 ur.

Prepoved vožnie
222. člen

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka mora lastnik vozila
vozilo odstraniti s ceste. Če tega ne stori, odstrani vozilo na
voznikove stroške upravljavec ceste.

(1) Če policist ugotovi, da vozilo vozi po cesti, po kateri i*
vožnja tovrstnih vozil prepovedana, izloči vozilo, dokler n®8
preneha prepoved za vožnjo, oziroma odredi, da uporabi z
vožnjo drugo cesto. V primeru, da voznik ne uporablja zimsk«
opreme takrat, ko je njena uporaba obvezna, izloči vozilo
dokler je voznik ne uporabi.

(3) Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena.
S
(4) 2 denarno kaznijo najmanj 1.200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba
pa z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT.

223. člen
Policist, ki ugotovi pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno
ogrožajo varnost prometa, odredi začasne ukrepe, s katerih
se prepreči ogrožanje udeležencev v cestnem prometu, f
obvesti pristojen organ ali službo za nadzor cest in upra^
Ijavca ceste.

Odreditev tehničnega pregleda

*

218. člen

224. člen

(1) Policist lahko odredi tehnični pregled in odvzame nalepko
za tehnični pregled, če sumi, da motorno ali priklopno vozilo
ni tehnično brezhibno zaradi napak na napravah za upravljanje ali zaviranj, da so v vozilo vgrajene nehomoligirane
naprave, nadomestni deli in oprema, ki bi morali biti homoligirani oziroma če je poškodovano v prometni nesreči.

(1) Policist, ki ugotovi, da za.delo na cesti, za športno ozirom«
drugo prireditev na cesti ali ob njej ni izdano ustrezno dovov
ljenje, da je dovoljenju potekla veljavnost, da se ne odvija
skladu s predpisanimi pogoji, da je nezadostno zavaroval
oziroma je promet slabo organiziran, lahko na kraju same?
odredi začasne ukrepe za zavarovanje kraja oziroma za uredi;
tev prometa ali začasno prepove nadaljnje izvajanje del a"
športne oziroma druge prireditve na cesti ali ob njej.

(2) Voznik plača stroške tehničnega pregleda, če se pri pregledu ugotovi napaka na vozilu, zaradi katere je bilo vozilo
poslano na tehnični, pregled. Prav tako mora plačati stroške
tehničnega pregleda voznik vozila, za katerega se pri pregledu ugotovi, da je bila na vozilu že odpravljena napaka,
zaradi katere je bilo vozilo poslano na tehnični pregled.
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(2) O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega odstavi
mora policist takoj. obvestiti pristojno upravo za notranje
zadeve, ki obvesti o tem pristojen organ ali službo za nadzo'
cest.
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(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena, ki jih odredi
policist na kraju samem, veljajo do dokončne odločitve pristojne uprave za notranje zadeve oziroma pristojnega organa
ali službe za nadzor cest.

morajo zagotoviti, da imajo vozila, ki jih izdelujejo, popravljajo, predelujejo, vzdržujejo ali prodajajo, dokumentacijo in
seznam vseh homologiranih naprav, rezervnih delov in
opreme ali posameznih sklopov na vozilu.

Izločitev predelanih vozil

232. člen
225. člen

Določba 12. člena tega zakona, ki se nanaša na označevanje
nekategoriziranih cest, se prične uporabljati po šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

če policist ugotovi, da je v cestnem prometu vozilo, ki je
predelano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je
določil proizvajalec, in zanj ni bilo izdano strokovno mnenje,
tako vozilo izloči iz prometa in odvzame nalepko za tehnični
pregled.

233. člen
(1) Avto šole in poslovne enote avto šol, ki so bile registrirane
do sprejema tega zakona, morajo svoje delovanje uskladiti z
določbami tega zakona po dveh letih od uveljavitve tega
zakona.

Prepoved vožnje osebi, ki ni zmožna voziti
226. člen

(2) Avto šole in poslovne enote avto šol morajo imeti v
delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim
delovnim časom vodjo avto šole, ki izpolnjuje pogoj iz
šestega odstavka 137. člena po petih letih od uveljavitve
tega zakona.

(1) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu vozi vozilo
oseba, za katero iz upravičenih razlogov meni, da nI zmožna
voziti takega vozila, ji mora preprečiti nadaljnjo vožnjo.
(2) Če policist ugotovi, da v cestnem prometu voznik ali potnik
kolesa s pomožnim motorjem, kolesa z motorjem ali motornega kolesa ne uporablja predpisane varnostne čelade oziroma je ne uporablja tako, kot je to predvideval proizvajalec,
vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in ga izloči iz prometa.

(3) Do uskladitve z določbami tega zakona se za delo avto šol
uporabljajo določbe Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.
list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list RS, št. 1/91-1) ter
Pravilnika o avtošolah in o tablicah za označevanje vozil na
motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike učijo vožnje (Ur. list SRS, št. 8/83).

Odklonitev odredbe policista
227. člen

(4) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela
vodje avto šole, morajo v roku petih let opraviti izpit za vodjo
avto šole po določbah tega zakona.

Če voznik odkloni izvršitev odredbe policista, nadaljuje vožnjo in z vožnjo oziroma z vozilom ovira ali ogroža varnost
prometa, se tako vozilo izloči iz prometa in odpelje na najbližji
primeren zavarovan prostor ter zadrži 24 ur.

(5) Ministrstvo za šolstvo in šport določi izobraževalne organizacije po drugem odstavku 146. člena tega zakona v enem
letu od uveljavitve tega zakona.

Sodelovanje ministrstva
228. člen

234. člen

(1) Ministrstvo za notranje zadeve sodeluje v strokovnih in
revizijskih komisijah, ki obravnavajo prometno ureditev, ter v
komisijah, ki opravljajo tehnične preglede in prevzeme cest in
cestnih objektov.

Določba 153. člena tega zakona, ki se nanaša na izobrazbo
predsednika in namestnika predsednika izpitne komisije, se
prične uporabljati v dveh letih, za člane izpitne komisije pa v
petih letih od uveljavitve tega zakona.

(2) Ministrstvo za notranje zadeve sme, zaradi zagotovitve
varnosti prometa, zahtevati spremembo ali dopolnitev prometne ureditve.

235. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označevanje vozila z
nalepko, določeno v 3. točki prvega odstavka 172. člena,
deveti alinei tretjega odstavka 174. člena petem odstavku 186.
člena, se začnejo uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega
zakona.

229. člen
(1) Upravljavec ceste je dolžan predložiti Ministrstvu za notranje zadeve letni načrt izvajanja del na cesti ali delu ceste.

236. člen
(1) Do pričetka uporabe določb, navedenih v prejšnjem členu,
se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), nadalje
uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 196. člena
in 201. člena Zakona o temeljih varnosti cestnege prometa
(Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89 in 29/90), določbe prvega in
drugega odstavka 128. in 133. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni
list RS, št. 1/91 -I), 5.,6.,8. in 10. člena Pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, št. 74/89) in 9.
člena Pravilnika o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov (Uradni list SRS, št. 3/83), ki se nanašajo na veljavnost prometnega dovoljenja, njegovo podaljšanje veljavnosti
ter na vrnitev oziroma odvzem registrskih tablic za vozila, za
katera ni bila podaljšana veljavnost registracije v 30 dneh po
poteku.

(2) O vsaki spremembi prometne ureditve mora upravljavec
ceste obvestiti pristojno policijsko postajo najmanj tri dni
pred spremembo.
(3) Z denarno kaznijo 1.200.000 SIT se kaznuje za prekršek
upravljalec ceste, ki ravna v nasprotju z določbama tega
člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 120.000 SIT.
PREHODNE DOLOČBE
230. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uporabo nalepke
oziroma traku, ki ga uporabljajo invalidi, se pričnejo uporabljati po šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
231. člen
(1) Določbi prvega in tretjega odstavka 7. člena tega zakona
se pričneta uporabljati po enem letu od uveljavitve tega zakona.
«
(2) Osebe iz prvega in tretjega odstavka 7. člena tega zakona

237. člen
Določbe o registraciji koles z motorjem po 172. členu tega
zakona se začnejo uporabljati štiri leta od uveljavitve tega
zakona.
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238. člen

1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporablja11
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ'
št.50/88, 63/88, 80/89 in 29/90) in preneha veljati Zakon ®
varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/06
in Ur. list RS, št.1/91 — I), razen določb iz 237. člena teg«
zakona.

(1) Določba drugega odstavka 187. člena tega zakona o
računalniško vodenih preizkuševalnih stezah se začne uporabljati pet let od uveljavitve tega zakona.
(2) Pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede
na podlagi prvega odstavka 135. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Ur. list SRS, št.5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list
RS, št.1/91-I), opravljajo svojo dejavnost do poteka roka
prejšnjega odstavka.

(2) Kolikor ni v določbah tega poglavja drugače določeno, s®izvršilni predpisi, izdani na podlagi Zakona o varnosti cflst
nega prometa in Zakona o temeljih varnosti cestnega prome"
smiselno uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov, izdani'1
na podlagi tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zs*
konom.

239. člen
Tehnik-kontrolor In referent Iz 192. člena tega zakona, ki je
na dan uveljavitve tega zakona zapoalen na takem delovnem meatu In nima V. ctopnje Izobrazbe, al mora v petih letih
od dneva uveljavitve tega zakona pridobiti V. atopnjo strokovne izobrazbe.

240. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Na 33. seji, dne 19. julija 1995, je Državni zbor Republike
Slovenije v prvi obravnavi sprejel predlog zakona o varnosti
cestnega prometa kot primerno podlago za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije je ob
tem naročil, naj predlog zakona za drugo obravnavo pripravi
skupaj s predlogom zakona o prekrških ter v skladu s stališči
iz prve obravnave predloga zakona v Državnem zboru Republike Slovenije.

maksimum denarne kazni in zavzel stališče, da za zagotovite"
individualizacije kaznovanja zadostuje določitev posebnog>
minimuma. Posebni maksimum pa je, poleg posebnega min'"
murna, določil pri kazenskih točkah, pri čemer je upošteva
predlog zakona o prekrških, ki bo določal, da se sme izreči <
do 7 kazenskih točk. Kazen zapora je zagrožena le v primež
najhujših kršitev (alkohol, odklonitev preizkusa alkoholizira
nosti ipd.)
t
Kazenske določbe, ki določajo objektivno odgovornost, I*
predlagatelj ocenil kot ustrezne. V smislu uskladitve so biH
izvršene le nekatere spremembe višine kazni.

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za drugo
obravnavo upošteval sklepe in stališča Državnega zbora ter
ponovno proučil tudi pripombe iz razprave. V obrazložitvi so
predstavljene vsebinske spremembe, ki so v besedilu členov
zaradi preglednosti v poudarjenem tisku, ne pa tudi redakcijski popravki in jezikovne izboljšave.

Pobudo, naj bi kazenske točke določali in izrekali glede n>
vrsto oziroma kategorijo, v katero sodi vozilo, s katerim j'
voznik storil prekršek, je predlagatelj ocenil kot nesprejefflIjivo. S takim načinom kaznovanja bi dejansko izničili osnovnI
namen te kazni - to je izločitev nevarnih voznikov iz cestneg*
prometa.

Na podlagi stališč Državnega zbora se je predlagatelj pri
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo soočil z naslednjimi kompleksnimi sklopi vprašanj:
1. Zaradi zagotovitve usklajenosti predloga zakona s predlogom Zakona o prekrških je predlagatelj, na podlagi stališč
Državnega zbora sprejetih ob obravnavi predloga Zakona o
prekrških, iz predloga izločil celotno poglavje »kazenske
točke-, saj bo postopek z izrekanjem kazenskih točk kot
stranske kazni, urejen v novem zakonu o prekrških. Ker bo za
vodenje evidence o izrečenih kazenskih točkah pristojno
Ministrstvo za pravosodje, je predlagatelj v 213. členu zakona
predvidel obveznost organov in služb, ki zbirajo podatke o
prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem
prometu, organom za notranje zadeve, na njihovo zahtevo,
posredovati te podatke.

3. V zvezi z zagotovitvijo načela zakonitosti In odprave0
nejaanoatl v materialnih določbah je predlagatelj temeljit
proučil materialne določbe in v vseh primerih, kjer je ugotof '
bodisi nejasnost bodisi možnost različne razlage, besedilo
ustrezno dopolnil ali spremenil, posamezne pojme pa določneje opredelil. Pri tem je upošteval tudi pobude, predloge
stališča izražena v prvi obravnavi predloga zakona. Na tej
podlagi so bile napravljene naslednje spremembe in dopolnitve:
V S. členu je obveznost telesno ali duševno prizadetega voznika označiti vozilo s posebno nalepko, spremenjena v pravico, ki ob izpolnitvi zahteve iz 4. člena zagotavlja varno
udeležbo teh voznikov v cestnem prometu. Obveznost označevanja bi dejansko pomenila neenakopraven položaj teh
udeležencev v cestnem prometu.

Predlagatelj je na podlagi natančne proučitve predloga o
uvedbi plačila varščine ugotovil, da je ukrep, glede na njegovo naravo, potrebno urediti v zakonu o prekrških.
2. V zvezi z zahtevo uravnoteženja zagrožene kazni a težo
storjenega prekrška, je predlagatelj ponovno preveril vse
kazenske določbe.
Pri določanju novih kazenskih sankcij je opustil t. i. stopnjevanje v primerih, ko je s kršitvijo povzročeno oviranje ali ogrožanje udeležencev v cestnem prometu. Pri posameznem členu
je tako določena le kazenska sankcija za »osnovni- prekršek.

V 19. členu so črtani vsi pojmi, ki so opredeljeni v drugih
zakonih, nekateri pojmi pa so jasneje opredeljeni. Posebej bi
omenili pojme: avtocesta, območje umirjenega prometa, ki
nadomešča pojem stanovanjsko območje, delovno vozilo,
gospodarske vožnje, prehitevanje, ogrožanje, upravljavec
ceste in prometna ureditev.
Pojem oviranja ni opredeljen, saj je v zakonu uporabljen le kot
splošno znan pojem. Pojem ogrožanja pa je opredeljen ni
novo.

V posebnem 214. členu pa je določena kazen za prekrške,
katerih posledica je ogrožanje ali prometna nesreča. Po
obravnavanem predlogu sme policist na kraju samem izreči le
denarno kazen, izrekanje kazenskih točk, ki so določene le v
primeru hujših kršitev, pa je v celoti v pristojnosti sodnika za
prekrške. V sodelovanju z Republiškim senatom za prekrške
je predlagatelj ocenil pobudo, naj se določi tudi posebni
poročevalec, št. 15

Na novo je opredeljen tudi pojem - voznik začetnik'. Predlagatelj je tako upošteval predlog Odbora za notranjo politiko ir>
pravosodje. Postopka kaznovanja teh voznikov ta zakon ne
ureja posebej, saj bo le-ta urejen v zakonu o prekrških.
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ioio6blenU' /c določa splošna pravila je črtana kazenska

i
i

24., 25., 27., 29. členu je bilo po oceni predlagatelja
''o nejasno. V novem besedilu, ki dejansko ne spreminja
sebine, so uporabljeni ustreznejši pojmi, obveznosti voznika
pa
so natančneje opredeljene.

\

J',*3- členu je črtan drugi odstavek, s katerim je zakon dejan*o dovoljeval oviranje drugih udeležencev v cestnem pro^tu. v prvem odstavku je natančneje opredeljen pojem
Premembe smeri.

j

I

•

psihoaktivnih snovi. Takšna delitev je po oceni predlagatelja
nujna, saj je le tako mogoče ustrezno sankcioniranje.
Določba 124. člena predloga zakona za prvo obravnavo je v
celoti vključena v 120. člen kot peti in šesti odstavek.
V 128. členu (133. člen) In 129. členu (134. člen) je veljavnost
vozniškega dovoljenja omejena s starostjo 70 let. Ta starost je
kot zgornja meja za opravljanje kontrolnega zdravniškega
pregleda določena tudi v Evropskem sporazumu o minimalnih pogojih za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja.
V 130. členu (135. člen) so pogoji za vožnjo vozil kategorije A
do 125 ccm so zaostreni tako, da moč motorja takšnega vozila
ne sme presegati 12 KW.
4. Pobudo Odbora za notranjo politiko in pravosodje, naj se v
zakonu podrobneje opredeli vloga In namen svetov za preventivo In vzgojo v cestnem prometu, je predlagatelj
ponovno proučil in ocenil, da sta določbi prvega in drugega
odstavka 3. člena ustrezna pravna podlaga za delovanje sveta
in dajeta hkrati zadostno garancijo za zagotavljanje sredstev
in financiranje sveta.

členu je dovoljena hitrost v območjih za pešce izenaa z dovoljeno hitrostjo v območjih umirjenega prometa.

C8f)

Hitrost v naseljih je s spremembo drugega odstavka mogoče
tudi na manj kot 70 km/h. Na cestah izven naselij pa je
"'Jrost
omejena na 90 km/h, ki zagotavlja najboljše izgorevale
goriva, kar je v prid varstvu okolja.
V3
1-, 32., 33. In 34. členu je predlagatelj na novo opredelil
Pravila pri prehitevanju. Sprememba določb je bila nujna
**radi zagotovitve storjenim kršitvam, ustreznih kazni.

Predlagatelj je sledil pobudi v delu, ki se nanaša na organiziranost sveta na nivoju občine in ustrezno spremenil tretji
odstavek 3. člena.

■ in 44. člen predloga zakona, pripravljenega za prvo obravnavo sta črtana, saj je vsebina ustrezno urejena v novem 41.
Ueriu. Naslednji členi so ustrezno preštevilčeni.
41

Natančnejša opredelitev nalog in notranje organiziranosti
sveta pa je, po mnenju predlagatelja, predmet statuta oziroma
temu ustreznega internega akta.

" 66. členu (57. člen) je prvi odstavek črtan, saj je določba
Vsebovana
v 55. členu. V besedilu sta besedi »dolge luči«
n
*domeščeni z usteznejšim izrazom - »luči z dolgim snopom
Sv
etlobe«.

5. V zvezi z zahtevo po uskladitvi določb tega zakona z
zakonom o cestah In zakonom o varnosti železniškega prometa je predlagatelj, glede na dejstvo, da tudi nov zakon o
cestah še ni sprejet, pridobil mnenje Ministrstva za promet in
zveze ter Direkcije Republike Slovenije za ceste in predloge v
veliki večini upošteval. Upoštevani niso le predlogi, ki se
nanašajo na posamezne tehnične rešitve na cestah, ki pa bi
po mnenju predlagatelja negativno vplivale na varnost cestnega prometa.

" 61. členu (62. člen) je prvi odstavek dopolnjen z obvez1°stjo, da je tovor na vozilu tudi pokrit, s čemer je zagotovila večja varnost, kot jo zagotavlja le prepoved raztresanja
lovora v drugem odstavku.
®6l7- člen predloga zakona za prvo obravnavo je črtan, ker je v
enu določena obveznost ustrezno urejena v poglavju »Ovire
v prometu«.

Na podlagi obravnavane zahteve je predlagatelj iz predloga
zakona izločil vse določbe, katerih vsebina je ali bo na podlagi
tega zakona ali zakona o cestah, urejena v podzakonskih
predpisih. Iz enakega razloga pa predlagatelj v zakonu ni
opredelil posebnega programa usposabljanja t. i. povratnikov.

člen (69. člen) je dopolnjen z določbami 70. člena predla
zakona za prvo obravnavo, ki je črtan. Črtan je tudi 71.
6
Jen, saj so vse obveznosti ustrezno opredeljene v drugih
Henih.
■ člen (75. člen) je dopolnjen z besedilom, ki je bil v
Predlogu zakona za prvo obravnavo vključen v razlago pojma
"Qospodarska vožnja«.
71

Na tej podlagi so bile spremenjene določbe naslednjih členov:

7
6. členu (80. člen) je spremenjen vrstni red odstavkov.
°Polnitev novega prvega odstavka pa je urejena zaradi tehtnih lastnosti posameznih vrst in tipov vozil.

V 12. členu in vseh ostalih členih je namesto pojma »javni
promet« uporabljen pojem »cestni promet«, kar pomeni tudi
uskladitev z določbo 1. člena.

Določbi 86. in 87. člena predloga sta vključeni v poglavje
"vozniki«.

V 19. členu so črtani pojmi, ki jih opredeljuje zakon o cestah
(cesta, javna cesta, nekategorizirana cesta, državna cesta,
priključek), pojma »upravljavec ceste« in »prometna ureditev« pa sta opredeljena na novo.

D

" 83. členu (89. člen) so natančneje opredeljena posebna
Prevozna sredstva. Glede na popolno opredelitev v tem členu
črtan 102. člen predloga zakona za prvo obravnavo.

16

V 54. členu (55. člen) je črtan drugi odstavek. Luči in odsevniki na vozilu bodo tudi v bodoče urejeni v posebnem pravilniku.

člen (93. člen) je bila zaradi uskladitve kazni s »težo«
Prekrška potrebna sprememba prvega odstavka, ki se glede
°bveznosti dejansko ni razlikoval od tretjega odstavka.

V 60. členu (61. člen) je črtan tretji odstavek.

" 92. členu (98. člen) je peti odstavek dopolnjen z določbo o
ačinu označitve vprežnega vozila.

V 89. členu (95. člen) sta črtana peti in šesti odstavek.

Naslov
poglavja »Alkohol v cestnem prometu«, je spremen
ien in se glasi »Psihofizično stanje udeležencev v cestnem
Prometu in prometne nesreče«. Nov naslov je ustreznejši
9lede na vsebino poglavja.

V 101. členu (108. člen) je natančneje opredeljena obveznost
opremljanja cest s predpisano prometno signalizacijo.

n

V 90. členu (96. člen) je črtan tretji odstavek.

V 103. členu (110. člen) sta črtana prvi in drugi odstavek.

''6. č/en (123. člen) je razdeljen na dva člena, 116. in 118.
n, tako da je ločeno opredeljena prepoved vožnje pod
vplivom alkohola in prepoved vožnje pod vplivom mamil in

eie

V 115. členu (122. člen) je zaradi ureditve v podzakonskem
aktu črtano besedilo, ki določa način opreme vozil.
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V 180. členu (185. člen) je črtan četrti odstavek, saj je
področje obveznega zavarovanja vozil urejeno v zakonu o
obveznih zavarovanjih v prometu.

letni prehodni rok za pridobitev ustrezne izobrazbe.
velja za referente, ki na dan uveljavitve tega zakoni"
ustrezne izobrazbe.

6. Predlagatelj je ponovno proučil ustreznost določb o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil in upošteval
stališča Državnea zbora tako, da je pristojnost v celoti prenesel v Ministrstvo za šolstvo in šport.

Predlog glede obvezne registracije lahkih priklopnik01,
nasprotju s konvencijo o cestnem prometu, ki določata vozila označena s ponovljeno registrsko tablico ^
vozila, zato ga predlagatelj ni upošteval.

V 137. členu (142. člen) so opredeljeni le minimalni pogoji za
ustanovitev in delovanje avto šol in kot taki ne izključujejo
možnosti ustanavljanja »manjših« avto šol. To potrjuje tudi
dejstvo, da je v Republiki Sloveniji registriranih preko 250
avto šol.

Predlagatelj je proučil tudi določbo 198. člena (203- ^
ugotovil, da dopolnitev, v smislu obveznega preizkusi
glede na dejstvo, da je postopek homoiogacije ustreza
jen v Odredbi o homologaciji vozil, ni potrebna. Podzi*
predpis iz 190. člena (195. člen) pa bo ustrezno ured"
montaže vlečnih kljuk.

Predlagatelj je pobudo za znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za vodjo avto šole ocenil kot neutemeljeno, zato je v
233. členu (250. člen) določil petletni prehodni rok za izpolnitev zahtevanih pogojev.

Pobudo, ki se nanaša na obvezno predložitev d°m
načinu uničenja oz. odstranitvi vozila, ki ga lastnik odi'
predlagatelj proučil in ugotovil, da predlagane rešitve vr
ni mogoče izvesti. Razlog za odjavo vozila ja namreč
finančna stiska zaradi katere lastnik vozila ne more po(
Tako vozilo lastnik obdrži v posesti.

Med pogoji za opravljanje vozniškega izpita je predlagatelj na
novo določil možnost opravljanja izpita na območju upravne
enote, kjer se kandidat redno šola oziroma je zaposlen in z
dopolnitvijo 151. člena (157. člen) z novim petim in šestim
odstavkom določil posebne pogoje za pridobitev vozniškega
dovoljenja za vožnjo posameznih kategorij vozil.

Skladno s sklepi Državnega zbora je predlagatelj dopo*
spremenil še naslednje člene:
16. člen je dopolnjen z novim drugim odstavkom, *'{
blašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo,
soglasju z ministrom za notranje zadeve predpiše
uniformo, označbe in opremo občinskih (prej fcomu"*
redarjev. Določba prvega odstavka tega člena pa, p°
predlagatelja, zadovoljivo ureja pristojnosti redarjev.

Glede predloga, naj se organizacija in izvajanje preizkusov
znanja iz prve pomoči poveri Rdečemu križu, predlagatelj
meni, da izvajalca ni mogoče določiti z zakonom. Zaradi
zagotovitve čim kvalitetnejšega izvajanja obravnavanega
področja, je po mnenju predlagatelja potrebno odločitev prepustiti pristojnemu ministru, ki ima pred sprejemom odločitve
pravico in dolžnost preveriti usposobljenost posamezne organizacije (ustreznost prostorov, opreme, kadrov itd).

68. člen (72. člen) je dopolnjen z novim drugim odstavi
dovoljuje uporabo mobitela med vožnjo, vendar le pod(\
jem, da je v vozilu vgrajena funkcija za prostoročno up"
telefona.
V 69. členu (73. člen) je predlagatelj v novem trew
četrtem odstavku posebej določil čas trajanja vol"
počitka v primerih, ko se pri vožnji menjata dva voznih

7. Predlagatelj je ponovno proučil določbe, ki urejajo registracijo vozil in ob upoštevanju stališč in pobud Državnega
zbora spremenil in dopolnil naslednje člene:

104. člen (111. člen) je v celoti spremenjen tako, da
neje določa vrste naprav za umirjanje prometa. Fizični'
morajo biti izdelane in postavljene skladno s standardi.'
predpiše minister za promet in zveze v soglasju z min1*
za notranje zadeve. Postavitev teh ovir je dovoljeni'
regionalnih in občinskih cestah, na magistralnih cestah
potrebno uporabiti druge naprave (svetlobne, zvočne V

V175. členu (179. člen) je drugi odstavek dopolnil tako, da je
vozilo mogoče registrirati tudi na ime uporabnika vozila po
pogodbi o leasingu. Za takšen način registracije pa je
potrebno dovoljenje lastnika.
186. člen (191. člen) je spremenjen tako, da uvaja obvezne
tehnične preglede enkrat letno tudi za lahke priklopnike, za
vozila starejša od 12 let, pa je tehnični pregled potrebno
.opraviti vsakih šest mesecev. Prvi redni tehnični pregled je
potrebno opraviti bodisi eno ali tri leta po prvi registraciji,
odvisno od vrste vozila in namena njegove uporabe. Za novo
vozilo je tehnični pregled pred registracijo obvezen le v primeru, če je vozilo kupljeno v tujini in uvoženo brez posredovanja generalnega zastopnika. Po mnenju predlagatelja je
takšna omejitev nujna, saj bo le tako možno zagotoviti kontrolo izpolnjevanja v Republiki Sloveniji veljavnih standardov.

Kot poseben ukrep je predlagatelj predvidel tudi teW
rešitve na cestnem omrežju in oblikovanje prometnih p0'"
V121. členu (128. člen) je dopolnjen drugi odstavek, ki
policistu dolžnost, da pride na kraj prometne nesreče '•
gorije, če je o nesreči obveščen. Dolžnost voznika, da P"3
dovanega v prometni nesreči odpelje v bolnišnico
najbližjega zdravnika, pa nastane le v primeru, da tako ^
odredi zdravnik. Predlagatelj je natančno proučil tuo'
sklepa Državnega zbora, ki se nanaša na plačilo pristoji
ogled prometne nesreče I. kategorije. Glede na dejstvo,
policija o prometnih nesrečah pogosto obveščena s f
tretjih oseb (bodisi na podlagi lastne iniciative, bod'prošnjo udeležencev), predlaganega načina plačila ni v"
v zakon.

Na podlagi teh sprememb je bila potrebna tudi dopolnitev
175. člena (180. člen). Tako je, v primeru, ko tehnični pregled
vozila pred registracijo ni obvezen, prošnji za registracijo
treba priložiti tudi izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da
vozilo izpolnjuje pogoje za varno vožnjo. Izjava mora vsebovati vse podatke o vozilu, ki so potrebni za vpis v prometno
dovoljenje. Utemeljenost takšne zahteve potrjujejo ugotovitve, da so podatki v dokumentih novega vozila pogosto
napačni ali pa podatki sploh niso vpisani. Takšne napake so
se doslej ugotavljale in odpravljale na prvem tehničnem pregledu.

168. členu (173. člen) je določba prvega odstavka, ob Up1
vanju načela molčečnosti zdravnika, spremenjena taK11
zdravniku nalaga le dolžnost voznika opozoriti na more
nezmožnost za vožnjo in mu svetovati, da opravi kofl"
zdravsteni pregled. Zabeležka v zdravstevnem kartof'
zdravstevni izkaznici voznika bi bila pomembna v postof1
prekršku, katerega storitev bi bila v vzročni zvezi z dušev"
telesno nezmožnostjo voznika za vožnjo.

Predlagatelj je upošteval tudi predloge Sindikata delavcev
tehničnih pregledov Slovenije glede zahtevane stopnje izobrazbe kontrolorjev. Skladno z zahtevano V. stopnjo je spremenjen tudi naziv teh delavcev. Predlagatelj je predvidel petporočevalec, št. 15
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K 42. členu
42. člen se spremeni tako, da se glasi:

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»V križišču s krožnim prometom mora biti promet urejen s
prometnimi znaki tako, da ima prednost tisti, ki že vozi v
krožnem prometu.«

»Prehodi na cestah morajo biti primerno osvetljeni, na cestah
izven naselja pa tudi označeni s predpisanimi prometnimi
znaki. Na prehodih za pešce, na cestah z dvema ali več
Prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, mora biti promet
urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se ohrani sedanje stanje opreme
prehodov za pešce s predpisano prometno signalizacijo.
Zaradi zagotovitve varnosti pešcev pa je, sedaj veljavna
določba 12. člena zakona o varnosti cestnega prometa dopolnjena z določbo o obvezni opremi prehodov za pešce na
cestah izven naselij, kjer so dovoljene večje hitrosti in na
cestah z več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, kjer je
preglednost zaradi načina vožnje manjša, s svetlobnimi znaki.

k 47. členu

k 27. členu

7. točka, ki postane 6. točka se spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku se v prvem stavku, črtajo besede »zmanjšati hitrosti vožnje in«. V drugem stavku pa se črtajo besede
»ki je za najmanj 20 km.«

»na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj
kot 15 m od njega. Dovoljeno je ustavljanje na postajališču
izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;«

Obrazložitev:

Za 13. točko, ki postane 12. točka se dodata novi 13. in 14.
točka, ki se glasita:

Predlagatelj ocenjuje, da obveznost voznika, določena v 27.
členu, ne more biti vezana na točno določeno hitrost, pač pa
na dejansko oviranje, ki je posledica počasne vožnje. S to
spremembo bi bila zagotovljena tudi možnost kaznovanja
kršitve te določbe brez uporabe merilnika hitrosti.

»13. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo
vključitev v promet že parkiranemu vozilu;

k 28. členu

Drugi odstavek se črta.v

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Omejitve hitrosti
določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena ne
veljajo za vozila policije, s katerimi se opravlja nadzor cestnega prometa.«

Obrazložitev:

.

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj jasneje urediti
način prometa v križišču s krožnim prometom in ga uskladiti z
določbo 42. člena tega zakona. Obvezna postavitev prometnih znakov pa bi zagotavljala tudi večjo varnost pri vključevanju v promet v takem križišču.

1. točka prvega odstavka se črta.
V 3. točki prvega odstavka, ki postane 2. točka se dodata
besedi »kolesarskemu pasu«.

14. na cestah v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi za
vožnjo v isto smer.«

S predlaganimi dopolnitvami se zagotavlja celovitejša ureditev ustavljanja in parkiranja. Predlagano črtanje 1. točke
prvega odstavka je utemeljeno z dejstvom, da je ravnanje po
prometnih znakih temeljno pravilo v cestnem prometu in kot
tako določeno v 20. členu tega zakona. S predlagano spremembo 7. točke pa bi
bila omogočena ustavitev na cestah, kjer ustavljanje sicer ni
dovoljeno.

četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi
odstavek.
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bo policiji omogočena kontrola
hitrosti z vozili brez policijskih oznak, ki imajo vgrajen video
sistem za odkrivanje in dokumentiranje prekrškov. Pri kontroli hitrosti mora to vozilo hitrost prilagoditi hitrosti kršitelja.

K 51. členu
Prvi, drugi in tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:

k 29. členu

»(1) Na določenih cestah ali delih cest se lahko parkiranje
časovno omeji (območja kratkotrajnega parkiranja) tako, da
sme trajati parkiranje do 2 uri.

V 5. točki prvega odstavka se doda nova četrta alinea, ki se
glasi:

(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo z modrimi
črtami na cestišču in s prometnimi znaki.

»- za vozila ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo.«
Za 5. točko prvega odstavka se doda nova 6. točka, ki se glasi:

(3) Voznik mora označiti čas prihoda s parkirno uro na vidnem
mestu v vozilu in po izteku določenega časa vozilo odpeljati.«

20 km/h
»-za delovna vozila, na katerih se na prigrajenih stojiščih ali
sedežih vozijo potniki.«

Skladno s to spremembo se spremeni tudi naslov pred členom tako, da se glasi: »Območja kratkotrajnega parkiranja«.

V drugem odstavku se za besedo »snovi« dodajo besede »in
vozniki motornih vozil, s katerimi se opravlja izredni prevoz,«

Obrazložitev:
Predlagatelj meni, da določba 51. člena ne zagotavlja osnovnega namena, kateremu naj bi služila določitev območij za
kratkotrajno parkiranje, saj dovoljuje parkiranje do 24 ur. S
predlaganim amandmajem se parkiranje na teh območjih
omejuje na čas do dveh ur in se hkrati določa tudi način
označevanja parkiranih vozil.

Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno omejiti tudi hitrost vozil,
navedenih v amandmaju. Ker v 29. členu niso navedena bi
zanje veljale le določbe o splošni omejitvi hitrosti.
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K 52. členu

»O kršitvi določb tega zakona, ki jo stori otrok sme polic'5*
obvestiti njegove starše, posvojitelje ali skrbnike.«

V prvem odstavku se, v prvem stavku črtajo besede »kjer ga ni
mogoče pričakovati«.

Obrazložitev:

V drugem stavku se za besedo »nevarnih« dodata besedi »in
nepreglednih«. Za besedo trikotnik se postavi pika, preostalo
besedilo pa se črta.

Ker otrok ni odgovoren za prekršek oziroma mu ni mogo'®
izreči kazenske sankcije, predlagatelj meni, da je, vsa|
hujših, prekrških, treba seznaniti starše.

Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.

k 84. členu
Šesti odstavek se črta.

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besede »z
določbo prvega in drugega odstavka« nadomestijo z besedami »s prejšnjim odstavkom«.

Sedmi odstavek, kl postane šesti odstavek, se sprem"'
tako, da se glasi:

Peti odstavek se črta. Šesti in sedmi odstavek postaneta četrti
in peti odstavek.

Deveti odstavek postane sedmi odstavek.

Osmi odstavek se črta.
V desetem odstavku, kl postane osmi odstavek se črta drufl1
stavek.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se želi odpraviti možnost
različne razlage določb tega člena upoštevanje predpisane
razdalje za postavitev varnostnega trikotnika v praksi pogosto
ne pomeni tudi njegove dobre vidnosti, ki je pogoj za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

V enajstem odstavku, kl postane deveti odstavek se črt'P
besede »ali devetim, ali desetim.«
Obrazložitev:
Izvajanje določbe šestega odstavka v praksi ne bi prispevalo*
večji varnosti, saj bi pogosto zahtevalo prečkanje vozišča "J
nevarnih delih (na klancu). Določbi osmega in desete!)'
odstavka pa zakon že ustrezno ureja.

K 58. členu
V prvem stavku prvega odstavka se črtajo besede »In zadaj
z rdečo«. Za besedo strani se pika nadomesti z vejico In
dodajo besede »ki mora biti vidna od spredaj in zadaj«.

NOV NASLOV IN ČLEN

Za drugim odstavkom se doda nov tret|l odstavek kl se
glasi:

Za 86. členom se doda naslov »Območje omejene hitrosti"''
nov 87. člen, ki se glasi:

»Organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja
ali v neosvetljenem naselju po vozišču, mora uporabljati na
začetku skupine belo luč, na koncu skupine pa rdečo luč.«

»Za območje omejene hitrosti lahko pristojni organ dolo^j
naselje ali del naselja, če je zaradi gostote prometa pešcev111"
njihove varnosti, potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/
Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.«

Za tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda
nov peti odstavek, ki se glasi:

Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.

»Organizator organizirane skupine pešcev se kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT, če skupina ni osvetljena kot to določa tretji odstavek tega člena.«

Obrazložitev:
S predlagano določbo bo možno omejiti hitrost tudi v naseli11
kjer je omejitev, zaradi varnosti, sicer potrebna, vendar i®
dovoljena hitrost lahko večja kot 5 km/h.

Obrazložitev:
S predlagano spremembo prvega odstavka se predpisuje
način označevanja ročnih vozičkov, ki zagotavlja varno udeležbo v prometu hkrati pa je pa je v praksi lažje izvedljivo.

k 88. členu:
V prvem odstavku se besede »navedeno v prometnem dovo
ljenju« nadomeščajo z besedami »v vozilu sedežev oziral"'
stojišč.«

Nov tretji odstavek ne pomeni vsebinske spremembe, pač pa v
povezavi s črtanjem 110. člena le preglednejšo ureditev označevanja pešcev v cestnem prometu.

Peti odstavek se črta.

K 62. členu

Za šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda no*
šesti odstavek, ki se glasi:

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, s*
sme voziti ie toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev. N'y
delovnem vozilu v cestnem prometu, mora biti v takem p<
meru prižgana rumena vrteča se ali utripajoča luč.«

•>Na enoslednih vozilih tovor lahko sega največ 1 m preko
sprednjega oziroma zadnjega dela vozila. Na enoslednih vozilih ni dovoljeno prevažati nezavarovanega nevarnega orodja
(kose, vile, itd.).«

V sedmem odstavku se besedilo za besedo »oseb« spremen1
tako, da se glasi »kolikor je v prometnem dovoljenju vpisani"
sedežev«

Tretji odstavek postane četrti odstavek.
Obrazložitev:

V desetem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti
besedama »šestega in devetega«.

Zaradi varnosti v cestnem prometu je potrebno v zakonu
opredeliti tudi način prevoza tovora na enoslednih vozilih.

1

k 80. členu

V šestnajstem odstavku se besede »le oseba, ki je stara vet
kot 14. let« nadomestijo z besedami« le polnoletna oseba.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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100

"Otrok do dopolnjenega 5. leta starosti lahko sedi samostojno
vozilu le na posebej prirejenem otroškem varnostnem
sedežu pripet s pripadajočim varnostnim pasom, sicer pa le
na zadnjem sedežu skupaj z osebo, starejšo od 16 let. Otrok
od 5. do 12. leta starosti sme sedeti na zadnjem sedežu, na
sprednjem pa le, če je sedež po višini prilagojen velikosti
otroka ali če uporablja posebno, za sedenje na avtomobilskem sedežu konstruirano in izdelano podlogo, da ga je
mogoče varno pripeti z vgrajenim varnostnim pasom, tako kot
predpisuje proizvajalec pasu«.

k 120. členu,

v

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se ugotavlja samo prisotnost alkohola se lahko opravi
strokovni pregled tudi z merilnikom alkohola v izdihanem
zraku. Ta pregled lahko opravi policist ali zdravnik.«
Vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev:

Obrazložitev:

h
S predlaganim amandmajem se, za ugotavljanje prisotnosti
alkohola v izdihanem zraku poleg alkotesta dovoljuje tudi
uporaba merilnika. Naprava, zagotavlja zanesljiv rezultat preizkusa tako da jo je mogoče uporabiti v primerih, ko odvzem
krvi iz zdravstvenih razlogov ni mogoč.

Predlagane spremembe So deloma redakcijskega značaja. Z
določbo šestega odstavka pa se omejuje število oseb, ki se
vozijo na prigrajenih stojiščih ali sedežih.
Na podlagi ponovno preverjenih konstrukcijskih lastnostih
otroških sedežev predlagatelj ocenjuje, da je treba starost
otrok, ki morajo obvezno sedeti v teh sedežih, znižati na 5. let.
Vožnjo na sprednjem sedežu pa dovoliti tudi otroku staremu
od 5 do 12. let, pod pogojem, da ga je mogoče varno pripeti z
varnostnim pasom.

k 122. členu
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod
vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odklonitve preizkusa s
sredstvi ali napravami ali strokovnega pregleda, ali preizkusa,
ki ni bil opravljen v skladu z navodili proizvajalca sredstva ali
naprave, se vrne vozniku, po preteku 24 ur od odvzema.
Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto iz drugih razlogov se
vrne vozniku, ko prenehajo razlogi za odvzem.«

Predlagatelj, izključno zaradi večje varnosti predlaga spremembo določbe 16. odstavka.
k 100. členu
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je potrebno zagotoviti nemoteno odvijanje cestnega prometa, lahko Minister za promet in zveze, v soglasju z Ministrom za notranje zadeve, z odredbo prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst udeležencev v cestnem prometu.«

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek ki se glasi:
»Če voznik ne prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v
treh dneh od dneva, ko mu je bilo odvzeto, se pošlje organu,
ki dovoljenje vodi v evidenci.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Predlagani amandma ureja pravno praznino, ki je nastala s
črtanjem tovrstnega pooblastila iz predloga zakona o cestah.
Ker je namen omejitve prometa zagotovitev nemotenega odvijanja prometa in le posredno tudi varnosti (ta določba pomeni
pravno podlago za omejitev tovornega prometa) je za izdajo
odredbe, po mnenju predlagatelja, pristojen minister za promet in zveze. To utemeljuje dejstvo, da je Ministrtsvo za
promet in zveze pristojno za opravljanje vseh zadev, ki se
nanašajo na ceste in cestni promet. Na tej osnovi tudi določa
prometno politiko na področju transporta (pristojnost podpisovanja mednarodnih sporazumov, spodbujanja kombiniranega transporta).

>

Predlagatelj s tem amandmajem želi natančneje urediti postopek vračanja začasno odvzetih vozniških dovoljenj. Ugotavljanje prenehanja razlogov za odvzem v praksi pogosto ni
mogoče, še posebej pri ugotavljanju prisotnosti alkohola,
mamil ali psihoaktivnih snovi. Preizkus sme namreč policist
odrediti le udeležencu v cestem prometu.
K 125. členu
125. člen se spremeni tako, da se glasi:

k 110. členu

»(1) Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti
otrok star najman] 8 let, ki ima pri sebi kolesarko izkaznico in
oseba, ki je starejša od 14. let.

110. člen se črta.
Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev:

(2) Otrok od 6. do 8. leta starosti in otrok do 14. leta, ki nima
opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem
prometu le v spremstvu polnoletne osebe.

Predlagatelj je določbe tega člena vnesel v 58. člen
(Amandma št.9). Ta amandma je zato potrebno obravnavati
skupaj z navedenim amandmajem.

(3) Otrok do 6. leta starosti sme voziti kole le na pešpoti ali v
območju umirjenega prometa.

k 119. členu

(4) Kolo s pomožnim motorjem ima pravico voziti v cestnem
prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi
kolesarsko izkaznico in oseba, ki je starejša od 14. let.

V prvem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:

(5) Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in kolo s
pomožnim mfttorjem izpolni otrok z nastopom koledarskega
leta, v katerem dopolni predpisano starost.

»Stroške preizkusa plača udeleženec v cestnem prometu, če
se izkaže, da ima v organizmu več alkohola kot dovoljuje ta
zakon.«

(6) Otroci se usposobijo za vožnjo kolesa, opravijo kolesarski
izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli.

Obrazložitev:

(7) Program usposabljanja za vožnjo kolesa, program kolesarskega izpita in obrazec kolesarske izkaznice predpiše minister za šolstvo in šport.«

V predlogu zakona za prvo obravnavo, določba o plačilu
stroškov pomotoma ni bila vključena.
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Obrazložitev:

izjaviti odgovorna oseba. Ce se o tem ne želi izjaviti, >•
kaznuje za storjeni prekršek odgovorna oseba in prav"«
oseba.«

S predlaganim amandmajem se celovito in natančneje urejajo
pogoji za vožnjo kolesa. Pogoji za vožnjo kolesa s pomožnim
motorjem, pa v predlogu zakona sploh niso urejeni, kar bi
praktično pomenilo, da ta vozila lahko vozi tudi otrok, ki sicer
ne izpolnjuje niti pogojev za vožnjo kolesa.

Naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev:

k 152. in 157. členu

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti zaM"
nitost tudi pri kaznovanju prekrškov ugotovljenih brez nepjj
srednega kontakta z voznikom (primer, ko voznik ne ustavi aVn»
znak policista, prekrški ugotovljeni z uporabo video napf :
parkiranje ipd). Po predlogu zakona je namreč za storje"'
prekršek odgovoren le voznik.

V členih 152. in 157. se besede »šolstvo in šport« nadomestijo
z besedami »notranje zadeve«.
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se ohranja delitev pristojnosti,
opredeljena v predlogu zakona za prvo obravnavo. Predlagatelj ocenjuje, da usposobljenost kandidatov bistveno prispeva
k varnosti v cestnem prometu, zato je za nadzor nad izvajanjem vzgoje kandidatov za voznike in preverjanjem znanja v
izpitnih komisijah lahko pristojno le Ministrstvo za notranje
zadeve. To ministrstvo je za izvajanje nadzora ustrezno strokovno usposobljeno. Pristojnost pa je ne nazadnje opredeljena tudi v 9. členu zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev.

k 225. členu

k 161. členu

Vozilo iz prejšnjega odstavka se pri pooblaščenem serviserji
predela v prejšnje stanje.

Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki &
glasijo:
»Kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno
kolo, ki je predelano tako, da presega jakost glasnosti a|
največjo hitrost, določeno v deklaraciji proizvajalca vozila a"
v predpisih o varnosti cestnega prometa, policist odvzame ''
odvzemu izda potrdilo.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Stroške predelave in hrambe vozila ter druge stroške, nastal'
v zvezi z izvajanjem določbe prvega odstavka tega člena
plača lastnik vozila.

»Ponovni zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka lahko
zahteva tudi izpitna komisija za kandindata za voznika, ki je
bil osemkrat neuspešen na praktičnem delu vozniškega izpita
in pri katerem se sumi, da je vzrok neuspešnosti zdravstvene
narave.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.

Vozilo se vrne lastniku, ko poravna vse stroške. Če lastnik n®1
prevzame vozila v roku treh mesecev od dneva, ko je bil o tef
obveščen, se to proda na način določen za odprodajo najd*
nih predmetov, iz kupnine pa se poravnajo vsi stroški.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Posamezni kandidati za voznike opravljajo praktični del vozniškega izpita tudi več kot 10 krat. Člani izpitnih komisij
menijo, da ta neuspešnost, v posameznih primerih, ni posledica pomanjkljive usposobljenosti za vožnjo, pač pa je razlog
zdravstvene narave. Predlagani amandma omogoča, da tudi
izpitna komisija, lahko zahteva ponovni zdravstveni pregled.

Kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem posame*'1
niki predelujejo tako, da dosegajo hitrost tudi več kot 90km/' :
Teh hitrosti pa ne dopušča konstrukcija vozil, prilagojena pa I1
ni tudi oprema.

NOV NASLOV IN ČLEN

NOV NASLOV IN ČLEN

Za 212. členom se doda naslov »Odgovornost lastnika vozila«
in nov 213. člen, ki se glasi:

Za 235. členom se doda nov 236. člen, ki se glasi:

»(1) Če se pojavi dvom ali je lastnik oziroma imetnik uporabe
vozila v času storitev prekrška, vozil vpzilo in če se o tem ne
želi izjaviti, se kaznuje za storjeni prekršek, kot da je vozil
sam. razen če iz posebej opravičenih razlogov ni mogel
vedeti, kdo je vozil vozilo.

Vsi naslednji členi se ustrezno preštevilčijo.

(2) Če je lastnik vozila ali imetnik pravice uporabe vozila
pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik se mora

S predlaganim amandmajem se določa prehodni rok za uveljavitev v 1. amandmaju predlagane dopolnitve.

poročevalec, št. 15

»Določba tretjega odstavka 10. člena tega zakona se pričn'
uporabljati v dveh letih od uveljavitve tega zakona.«

Obrazložitev:
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