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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o motornih vozilih /ZMV-1/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – 

UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – 

UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o motornih vozilih /ZMV-1/ 

Uradni list RS, št. 75/17 

 1 

 

1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o motornih vozilih /ZMV-1/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Registrira motorna vozila. 57. člen* 

29. člen 

2 

2 Uporabnikom, ki so pooblaščeni z zakonom, lahko posreduje osebne 

podatke iz evidence registriranih vozil. 

64. člen* 9 

3 Vodi prekrškovne postopke za prekrške iz tretjega odstavka27. člena, 

tretjega odstavka 32. člena in drugega odstavka 39. člena ZMV-1. 

79. člen* 12 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.3.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o motornih vozilih /ZMV-1/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Prometno dovoljenje. 32. člen 3 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Izvajanje določil Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in dopolnitev 

Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

1 Zakon o motornih vozilih /ZMV-1/ ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo 

registracijo in udeležbo v cestnem prometu ter pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za 

opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o in 

nadzor nad izvajanjem ZMV-1 ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (1. člen ZMV-1). 

 

3.1 Registracija vozil 

 

2 V skladu z določili 57. člena ZMV-1 vozila registrirajo registracijske organizacije, in sicer: upravne enote 

in strokovne organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil ali identifikacijo in oceno tehničnega stanja 

vozil in jih za registracijo vozil pooblasti agencija. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Prvi odstavek 57. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Vozila registrirajo registracijske organizacije, in sicer: 

• pokrajinske uprave in 

• strokovne organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil ali identifikacijo in oceno tehničnega 

stanja vozil in jih za registracijo vozil pooblasti agencija.' 

 

3 Vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih in meddržavnih organizacij ter 

predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in članov njihovega osebja, vključno z 

njihovimi družinskimi člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Republike 

Slovenije ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, registrira upravna enota (29. člen ZMV-

1). 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Drugi odstavek 29. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(2) Vozila diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih in meddržavnih organizacij ter 

predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in članov njihovega osebja, vključno z 

njihovimi družinskimi člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Republike 

Slovenije ali osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, registrira pokrajinska uprava.' 

 

3.2 Prometno dovoljenje 

 

4 Prometno dovoljenje izda ali podaljša njegovo veljavnost registracijska organizacija oziroma ministrstvo iz 

29. člena ZMV-1 za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno 

zavarovanje in poravnana obveznost plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Pri spletnem 

podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja se novo prometno dovoljenje vroči po pošti. Vročitev po 

pošti je opravljena, ko lastnik prevzame novo prometno dovoljenje. Če prometnega dovoljenja lastnik ne 

prevzame v 15 dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se prometno dovoljenje vrne upravni enoti, ki 

ga je izdala. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Drugi odstavek 32. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(2) Pri spletnem podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja se novo prometno dovoljenje vroči po 

pošti. Vročitev po pošti je opravljena, ko lastnik prevzame novo prometno dovoljenje. Če prometnega 

dovoljenja lastnik ne prevzame v 15 dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, se prometno dovoljenje 

vrne pokrajinski upravi, ki ga je izdala.' 

 

3.3 Registrske tablice 

 

5 Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije (evropski znak), registracijsko območje 

ter prostor, predviden za grb in registrsko oznako, ki jo sestavljajo kombinacija črk in številk ali 

kombinacija črk. Registrska tablica, izdana za označitev vozila, ki ga uporablja Predsednik Republike 

Slovenije, namesto razpoznavnega znaka Republike Slovenije vsebuje zastavo Republike Slovenije. 

Registracijska območja so zaokrožena območja več upravnih enot. Na registrski tablici sta oznaka 

registracijskega območja, v katerem je vozilo registrirano, in grb občine, v kateri je sedež upravne enote, na 

območju katere so izdane registrske tablice. Na podlagi predhodnega naročila lastnika vozila se registrska 

tablica lahko izda z oznako registracijskega območja in grbom ustrezne občine po izbiri lastnika vozila (35. 

člen ZMV-1). 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Drugi in tretji odstavek 32. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremenita tako, da se glasita: 

'(2) Registracijska območja so zaokrožena območja znotraj pokrajine.  

(3) Na registrski tablici sta oznaka registracijskega območja, v katerem je vozilo registrirano, in grb 

občine, v kateri je sedež enote pokrajinske uprave, na območju katere so izdane registrske tablice. Na 

podlagi predhodnega naročila lastnika vozila se registrska tablica lahko izda z oznako registracijskega 

območja in grbom ustrezne občine po izbiri lastnika vozila.' 

 

6 V skladu z določili 37. člena ZMV-1 sta dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusna tablica javni listini, 

ki imetniku dovoljenja dovoljujeta začasno uporabo neregistriranega vozila za čas, ki je potreben, da se 

vozilo registrira ali prepelje čez območje Republike Slovenije. Na tem mestu moramo opomniti, da 

dovoljenje za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in preskusne tablice v ta namen izda upravna enota 

pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je registriran za prodajo vozil, proizvajalcu 

vozil ali organizaciji, ki preskuša vozila. Dovoljenje za daljšo dobo uporabe trajnih preskusnih tablic se 

izda za obdobje do enega leta, z možnostjo ponovne izdaje dovoljenja in velja samo za udeležbo vozil v 

prometu na območju Republike Slovenije. Če dovoljenje ni podaljšano, mora imetnik trajne preskusne 

tablice vrniti upravni enoti v 15 dneh. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Četrti odstavek 37. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(4) Dovoljenje za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in preskusne tablice v ta namen (v nadaljnjem 

besedilu: trajne preskusne tablice) izda pokrajinska uprava pravni osebi ali samostojnemu podjetniku 

posamezniku, ki je registriran za prodajo vozil, proizvajalcu vozil ali organizaciji, ki preskuša vozila. 

Dovoljenje za daljšo dobo uporabe trajnih preskusnih tablic se izda za obdobje do enega leta, z možnostjo 

ponovne izdaje dovoljenja in velja samo za udeležbo vozil v prometu na območju Republike Slovenije. Če 

dovoljenje ni podaljšano, mora imetnik trajne preskusne tablice vrniti pokrajinski upravi v 15 dneh.' 

 

3.4 Odjava vozila 

 

7 V skladu z določili 39. člena ZMV-1 lahko lastnik registriranega vozila kadarkoli odjavi vozilo pri 

registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice. Če pri spremembi lastništva vozila, za 

katero se plačuje dajatev na odjavljeno vozilo, novi lastnik istočasno ali v roku 15 dni vozila ne registrira 

na svoje ime, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali 

začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, po 15 dneh od spremembe 

lastništva pošlje obvestilo, od kdaj je v evidenci registriranih vozil evidentiran kot novi lastnik vozila. Če v 
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primerih iz 5. do 8. točke drugega odstavka 39. člen ZMV-1 lastnik vozila ne odjavi vozila in ne izroči 

registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali 

začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika vozila, naj 

v 15 dneh po prejemu opozorila izpolni svoje obveznosti iz drugega odstavka tega člena. Če lastnik vozila v 

tem roku ne izpolni obveznosti, upravna enota vozilo po uradni dolžnosti odjavi v evidenci registriranih 

vozil. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Šesti in osmi odstavek 39. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremenita tako, da se glasita: 

'(6) Če pri spremembi lastništva vozila, za katero se plačuje dajatev na odjavljeno vozilo, novi lastnik 

istočasno ali v roku 15 dni vozila ne registrira na svoje ime, pokrajinska uprava, na območju katere ima 

lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima 

stalnega prebivališča, po 15 dneh od spremembe lastništva pošlje obvestilo, od kdaj je v evidenci 

registriranih vozil evidentiran kot novi lastnik vozila.' 

'(8) Če v primerih iz 5. do 8. točke drugega odstavka tega člena lastnik vozila ne odjavi vozila in ne izroči 

registrskih tablic, pokrajinska uprava, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma 

sedež ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika 

vozila, naj v 15 dneh po prejemu opozorila izpolni svoje obveznosti iz drugega odstavka tega člena. Če 

lastnik vozila v tem roku ne izpolni obveznosti, pokrajinska uprava vozilo po uradni dolžnosti odjavi v 

evidenci registriranih vozil.' 

 

3.5 Pogoji za opravljanje nalog 

 

8 V skladu z določili 61. člena ZMV-1 minister podrobneje predpiše pogoje iz 55., 56. in 57. ZMV-1, ki jih 

morajo izpolnjevati tehnične službe, strokovne organizacije in registracijske organizacije, razen upravnih 

enot, in način ugotavljanja njihove usposobljenosti. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

2. točka prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'2. podrobneje predpiše pogoje iz 55., 56. in 57. člena tega zakona, ki jih morajo izpolnjevati tehnične 

službe, strokovne organizacije in registracijske organizacije, razen pokrajinskih uprav, in način 

ugotavljanja njihove usposobljenosti;'. 

 

9 V skladu z določili 64. člena ZMV-1 lahko osebne podatke iz evidence registriranih vozil uporabnikom, ki 

so za njihovo pridobitev pooblaščeni z zakonom, posredujejo tudi upravne enote. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Šesti odstavek 61. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(6) Osebne podatke iz evidence registriranih vozil lahko uporabnikom, ki so za njihovo pridobitev 

pooblaščeni z zakonom, posredujejo tudi pokrajinske uprave.' 

 

3.6 Nadzor 

 

10 V skladu z določili 74. člena ZMV-1 policija ob zasegu vozila odvzame registrske tablice vozila in jih 

pošlje upravni enoti, v kateri ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu 

vozila vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila pa ta vpis izbriše. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Četrti odstavek 74. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(4) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje pokrajinski upravi, v kateri ima 

lastnik vozila prebivališče ali sedež. Pokrajinska uprava podatek o zasegu vozila vnese v evidenco 

registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku pa ta vpis izbriše.' 

 

11 V skladu z določili 76. člena ZMV-1 se odvzeto prometno dovoljenje in tablice se v petih delovnih dneh od 

odvzema vrnejo uporabniku ali lastniku vozila, s katerega so bili odvzeti, če je odpravljen razlog, zaradi 

katerega so bili odvzeti, in če so plačani vsi s tem nastali stroški. Lastnik ali uporabnik vozila to dokaže s 

potrdilom o tehnični brezhibnosti vozila oziroma z ustreznim vpisom v potrdilo o skladnosti vozila in 

dokazili, da vozilo izpolnjuje pogoje, predpisane za uporabo v cestnem prometu. Po tem roku se prometno 

dovoljenje in registrske tablice pošljejo upravni enoti, na območju katere ima lastnik vozila stalno 

prebivališče oziroma sedež ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. 

Odvzete preskusne tablice se uničijo. 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Peti odstavek 76. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(5) Odvzeto prometno dovoljenje in tablice se v petih delovnih dneh od odvzema vrnejo uporabniku ali 

lastniku vozila, s katerega so bili odvzeti, če je odpravljen razlog, zaradi katerega so bili odvzeti, in če so 

plačani vsi s tem nastali stroški. Lastnik ali uporabnik vozila to dokaže s potrdilom o tehnični brezhibnosti 

vozila oziroma z ustreznim vpisom v potrdilo o skladnosti vozila in dokazili, da vozilo izpolnjuje pogoje, 

predpisane za uporabo v cestnem prometu. Po tem roku se prometno dovoljenje in registrske tablice 

pošljejo pokrajinski upravi, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali 

začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. Odvzete preskusne tablice se 

uničijo.' 

 

3.6.1 Prekrškovni organ 

 

12 Za vodenje prekrškovnih organov so po ZMV-1 pristojni inšpekcijski organi iz 68. člena ZMV-1 in 

policija, za prekrške iz tretjega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 32. člena in drugega odstavka 39. 

člena ZMV-1 pa upravne enote (79. člen ZMV-1). 

 

V skladu z določili tretjega odstavka 11. člena osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ pokrajina izvršuje 

naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ 

 

Prvi odstavek 79. člena Zakona o motornih vozilih /ZMV-1/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(1) Za vodenje prekrškovnih postopkov so po tem zakonu pristojni inšpekcijski organi iz 68. člena tega 

zakona in policija, za prekrške iz tretjega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 32. člena in drugega 

odstavka 39. člena tega zakona pa pokrajinske uprave.'' 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinska uprava, pristojnosti, motorna vozila.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZMV-1 - Zakon o motornih vozilih /ZMV-1/ (Uradni list RS, št. št. 75/17). 
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Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 

UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o motornih vozilih /ZMV-1/ (Uradni list RS, št. št. 75/17). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208

