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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

   

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 pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 

68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – Zvoz-1B 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 V evidenco registriranih vozil vnese podatek o zasegu vozila. 23. člen* 4 

2 V zvezi s svojim delom pravico pridobiti in uporabljati podatke o 

imetnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, 

podatke o vozilih, prekrških, prometnih nesrečah in kaznivih dejanjih 

voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih sankcijah, 

kaznih in ukrepih. 

25. člen* 5 

3 Na zahtevo upravičenca izda parkirno karto. 66. člen* 6 

4 Izda dovoljenje za ustavitev vozila zaradi nalaganja ali razlaganja 

tovora na pokrajinski kolesarski poti. 

77. člen 7 

* 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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1.2.1 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Parkirna karta. 66. člen* 6 

2 Dovoljenje za ustavitev vozila zaradi nalaganja ali razlaganja tovora 

na pokrajinski kolesarski poti. 

77. člen 7 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Izvajanje določil Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 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 pravilih cestnega prometa 

/ZPrCP/ znaša … EUR.  

 

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

Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

1 Z Zakonom o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ se določajo prometna pravila ravnanja v cestnem 

prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi (1. člen ZPrCP). 

 

3.1 Odgovornost za varen in nemoten promet 

 

3.1.1 Odgovornost in pristojnosti lokalnih samoupravnih skupnosti 

 

2 ZPrCP v 6. členu določa odgovornost in pristojnosti lokalnih samoupravnih skupnosti. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Prvi odstavek 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Za varen in nemoten promet na pokrajinskih cestah so odgovorne pokrajine, na občinskih cestah pa 

občine.' 

 

3.2 Pooblastila za nadzor nad izvajanjem določb ZPrCP in druga posebna določila 

 

3.2.1 Prepoved vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja 

 

3 V skladu z določili 22. člena ZPrCP se vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi razloga 

navedenega v 6. točki prvega odstavka 22. člena ZPrcCP, se pošlje upravni enoti, na območju katere ima 

imetnik vozniškega dovoljenja stalno oziroma začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji nima, se 

pošlje upravni enoti, na območju katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja zadnje prijavljeno stalno 

oziroma začasno prebivališče. Če imetnik vozniškega dovoljenja ne prevzame začasno odvzetega 

vozniškega dovoljenja v treh dneh od dne, ko so prenehali razlogi za odvzem, se ga pošlje upravni enoti, na 

območju katere ima imetnik vozniškega dovoljenja stalno oziroma začasno prebivališče. Če tega v 

Republiki Sloveniji nima, se pošlje upravni enoti, na območju katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja 

zadnje prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. 

 

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 pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Peti in šesti odstavek 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZprCP/ se spremenita tako, da se 

glasita: 

'(5) Vozniško dovoljenje, ki je bilo začasno odvzeto zaradi razloga navedenega v 6. točki prvega odstavka 

tega člena, se pošlje pokrajinski upravi pokrajine, na območju katere ima imetnik vozniškega dovoljenja 

stalno oziroma začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji nima, se pošlje pokrajinske enote 

pokrajine, na območju katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja zadnje prijavljeno stalno oziroma 

začasno prebivališče. 
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(6) Če imetnik vozniškega dovoljenja ne prevzame začasno odvzetega vozniškega dovoljenja v treh dneh od 

dne, ko so prenehali razlogi za odvzem, se ga pošlje pokrajinski upravi pokrajine, na območju katere ima 

imetnik vozniškega dovoljenja stalno oziroma začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji nima, se 

pošlje pokrajinski upravi pokrajine, na območju katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja zadnje 

prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče.' 

 

3.2.2 Zaseg motornega vozila 

 

4 V skladu z določili 23. člena ZPrCP ob zasegu motornega vozila policija odvzame registrske tablice vozila 

in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu 

vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku 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.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Tretji odstavek 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZprCP/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(3) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice vozila in jih pošlje pokrajinski upravi pokrajine, 

kjer 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.' 

 

3.2.3 Zaseg motornega vozila 

 

5 Kot določa ZPrCP imajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, vojaška policija, občinska 

redarstva, upravna enota, državno tožilstvo, sodišče, Javna agencija Republike Slovenije za varnost 

prometa in ministrstvo, pristojno za promet zvezi s svojim delom pravico pridobiti in uporabljati podatke o 

imetnikih vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, podatke o vozilih, prekrških, 

prometnih nesrečah in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih sankcijah, 

kaznih in ukrepih. Organi in organizacije, ki zbirajo podatke, potrebne za izvajanje ZPrCP, morajo poslati 

te podatke brezplačno. Osebni podatki, ki se vodijo v evidencah in registrih, ki so vzpostavljeni v skladu z 

ZPrCP, se vodijo zaradi obdelave podatkov, pomembnih za izvajanje ZPrCP, za vozila, voznike in varnost 

v cestnem prometu. Vodijo se tudi zaradi njihovega pošiljanja organom in organizacijam, ki imajo v zvezi s 

svojim delom te podatke pravico pridobiti (25. člen ZPrCP). 

 

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 pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Prvi odstavek 25. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZprCP/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, vojaška policija, občinska redarstva, pokrajinska 

uprava, državno tožilstvo, sodišče, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in ministrstvo, 

pristojno za promet, imajo v zvezi s svojim delom pravico pridobiti in uporabljati podatke o imetnikih 

vozniških dovoljenj, kandidatih za voznike motornih vozil, podatke o vozilih, prekrških, prometnih nesrečah 

in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v cestnem prometu, ter o izrečenih sankcijah, kaznih in ukrepih. 

 

3.2 Pravila varne ustavitve in parkiranja vozil  

 

3.2.1 Parkirna karta 

 

6 V skladu z določili 66. člena ZPrCP izda parkirno karto na zahtevo upravičenca upravna enota, na območju 

katere ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. 

 

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 pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ 

 

Drugi in tretji odstavek 66. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(2) Parkirno karto izda na zahtevo upravičenca pokrajinska uprava pokrajine, na območju katere ima 

upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. 
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(3) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco izdanih parkirnih kart, upravne enote pa vnašajo 

podatke v evidenco.' 

 

Peti odstavek 67. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporabi parkirno karto. Pooblaščena 

uradna oseba odvzame neupravičeno uporabljeno parkirno karto vozniku in jo pošlje upravni enoti, ki jo je 

izdala. O odvzemu pooblaščena uradna oseba izda potrdilo.' 

 

3.3 Pogoji za prevoz tovora v cestnem prometu  

 

7 Nalaganje ali razlaganje tovora na cesti je dovoljeno pod pogojem, da zaradi tega ni ustavljen promet vozil 

ali onemogočen promet drugih udeležencev cestnega prometa. Če je treba zaradi nalaganja ali razlaganja 

tovora vozilo ustaviti na pešpoti ali kolesarski poti, mora imeti voznik za to dovoljenje pristojnega organa 

lokalne skupnosti (77. člen ZPrCP). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinska uprava, pristojnosti, cestni promet, varnost.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZPrCP - Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – Zvoz-1B). 

 

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 pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – 

popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – Zvoz-1B). 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
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