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Zadeva: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za
vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača
Predlagatelj: Županja Občine Divača
Pripravljavec: Občinska uprava Občine Divača

I.

Uvod

Predlagane spremembe zavzemajo popravke določb in se nanašajo na ceste, ki so medobčinske
in so omejene ter določajo obliko in vsebino dovolilnic ter evidentiranje izdanih dovolilnic za
take ceste.
II.
-

III.

Pravna podlaga
Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl.
US, 46/15),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11),
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Uradni list RS, 48/10),
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15).

Obrazložitev

Občinski svet Občine Divača je na 14. redni seji dne 30.9.2016 sprejel Pravilnik o dovolilnicah
za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača (v nadaljevanju Pravilnik), s
katerim se je določil postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil na območjih občine Divača, za
katera se s prometno signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic. Poleg tega se je s pravilnikom
določilo obliko in vsebino dovolilnic ter evidentiranje izdanih dovolilnic. Pravilnik je bil
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 49/2016.

Temeljna sprememba oz. dopolnitev pravilnika se nanaša na medobčinske ceste, za katere je
med Občino Divača in sosednjo občino dogovorjena prepoved prometa, in posledično na skupni
postopek za izdajo dovolilnice.
Tako v občini Divača kot tudi v občini Sežana se je na javni poti št. 874911 med naseljem
Lokev in križiščem z regionalno cesto II reda št. 409 Divača – Kozina uredilo prepoved prometa
za vsa motorna vozila in je vožnja izjemoma mogoča z dovolilnico. Ker pa se tovrstni primeri
lahko zgodijo tudi z ostalimi sosednjimi občinami, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnik o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača ne
vsebuje konkretnih primerov.
Členi v pravilniku se vsebinsko niso spreminjali, temveč se je pri posameznih členih zgolj
dodalo del besedila ali nov odstavek, ki se nanaša na izdajo skupne medobčinske dovolilnice.
Glede na navedeno predlagamo občinskemu svetu, da obravnava in sprejme pravilnik v
predlagani vsebini.

IV.

Predlog pravilnika in obrazložitev po členih

1. člen: Najprej določa, kateri Pravilnik se spreminja in dopolnjuje ter v 1. členu, ki določa
postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil na območjih občine Divača, je dodano določilo, da
pravilnik velja tudi za medobčinske ceste, ki segajo na območje dveh občin in za katere je med
občinama dogovorjena prepoved prometa za vsa motorna vozila in dovoljena vožnja z izdano
dovolilnico.
2. člen: v 3. členu Pravilnika, ki določa postopek izdaje dovolilnic, je dodan odstavek, ki določa
postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil po medobčinskih cestah.
3. člen: v 4. členu Pravilnika, ki v sklopu postopka izdaje dovolilnic v prvem odstavku določa,
da je dovolilnica dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo na območju omejenega prometa
občine Divača, za katero se s prometno signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic, se, poleg
območja občine Sežana, kot dovoljeno območje opredeljuje tudi medobčinske ceste. V drugem
odstavku, ki opredeljuje izgled dovolilnice, je dodan še opis skupne medobčinske dovolilnice.
V tretjem odstavku pa je dodano določilo, da je skupna medobčinska dovolilnica prav tako
sestavni del in priloga pravilnika.
4. člen: v 6. členu Pravilnika, ki v sklopu postopka izdaje dovolilnic v prvem odstavku določa
dolžnost vlagatelja vloge za pridobitev dovolilnice glede plačila upravne takse, je dodano
določilo, da vlagatelj plača upravno takso občini pri kateri vloži vlogo za pridobitev dovolilnice.
V drugem odstavku, ki opredeljuje morebitno plačilo za pridobitev dovolilnice, v zvezi s čimer
mora Občinski svet Občine Divača sprejeti ustrezen sklep, je dodano določilo, da morata za
plačilo pridobitve skupne medobčinske dovolilnice sklep sprejeti tako Občinski svet Občine
Divača kot tudi Občinski svet sosednje občine.
5. člen: v 8. členu Pravilnika, ki v sklopu postopka izdaje dovolilnic določa, da občinska uprava
vodi evidenco izdanih dovolilnic, je dodano določilo, da v primeru izdaje skupne medobčinske
dovolilnice evidenco vodita obe občinski upravi, po predhodnem obvestilu tiste občine, ki je
dovolilnico izdala.
6. člen: v 9. členu Pravilnika, ki določa obveznosti voznika in upravičenca uporabe dovolilnice,
je v drugem odstavku določen postopek v primeru odtujitve ali izgube dovolilnice. Pri tem je
dodano določilo, da mora občina, pri kateri je upravičenec vložil prijavo odtujitve ali izgube
skupne medobčinske dovolilnice, o tem obvestiti sosednjo občino ter da se upravičencu lahko
izda novo dovolilnico, vendar le po predhodnem dogovoru med obema občinama.
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7. člen: v 11. členu Pravilnika, ki določa način nadzora, je dodano določilo, da v primeru
zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice Medobčinski inšpektorat in redarstvo dovolilnico
zaseže in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje tisti občinski upravi, ki je dovolilnico
izdala.
8. člen: določa, kdaj začne veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača .

Zaključek

V.

Predlagani pravilnik ne ustvarja finančnih posledic za proračun Občine Divača.
Predlagam, da občinski svet sprejme predlagani pravilnik v predloženi vsebini.
Predlog bo posredovan v mnenje Odboru za gospodarstvo in okolje.
VI.




Priloge
Predlog sklepa
Predlog pravilnika
Neuradno prečiščeno besedilo pravilnika

Pripravil:

Predlagatelj:

direktor občinske uprave Občine Divača
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP,

županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
Arhiv sej OS,
v zadevo.
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 52. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11), in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15), je občinski
svet Občine Divača na svoji 14. redni seji dne ___________, sprejel

SKLEP

1.
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah za vožnjo vozil na
območjih omejenega prometa Občine Divača v predlagani obliki in vsebini.

2.

Ta sklep velja takoj.

Številka:
Divača,
Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- strokovna služba
- arhiv, tu
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PREDLOG PRAVILNIKA:
Na podlagi 52. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11), in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15), je občinski
svet Občine Divača na svoji 21. redni seji dne 30.9.2016 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovolilnicah
za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača
1. člen

V Pravilniku o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2016) se v 1. členu označi prvi odstavek z (1) ter doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik velja tudi za medobčinske ceste, ki segajo na območje dveh občin in za katere
je med občinama dogovorjena prepoved prometa za vsa motorna vozila in dovoljena vožnja z
izdano dovolilnico.«
2. člen

(1) V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil po medobčinskih cestah vodi občinska uprava
tiste občine, ki prejme vlogo za izdajo dovolilnice, pri čemer mora o tem seznaniti tudi sosednjo
občino.«
(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen

(1) V 4. členu se v prvem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo na območju omejenega prometa
Občine Divača in na medobčinskih cestah, za katere se s prometno signalizacijo zahteva izdaja
dovolilnic (v nadaljevanju: dovoljeno območje).«
(2) V drugem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Na dovolilnico z grbom in žigom Občine Divača in na skupno medobčinsko dovolilnico z
grboma Občine Divača in sosednje občine ter žigom Občine Divača, kot izdajateljice
dovolilnice, se vpiše številka izdane odločbe, vrsta vozila, območje, za katerega se dovolilnica
izda, ter trajanje dovolilnice.«
(3) V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Skupna medobčinska dovolilnica je sestavni del in priloga tega pravilnika.«
(4) Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
4. člen

(1) V 6. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Vlagatelj plača upravno takso občini, pri kateri vloži vlogo za pridobitev dovolilnice.«
(2) V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Vlagatelj mora plačati pridobitev skupne medobčinske dovolilnice le v primeru, da je določena
višina plačila za pridobitev dovolilnice na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Divača in
občinskega sveta sosednje občine.«
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5. člen

V 8. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V primeru izdaje skupne medobčinske dovolilnice, mora občina izdajateljica dovolilnice o
tem obvestiti sosednjo občino. V tem primeru vodita evidenco izdanih skupnih medobčinskih
dovolilnic obe občinski upravi.«
6. člen

V drugem odstavku 9. člena se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»V primeru odtujitve ali izgube skupne medobčinske dovolilnice, mora o tem občina, pri kateri
je upravičenec vložil prijavo, obvestiti sosednjo občino. V tem primeru se upravičencu lahko
izda novo dovolilnico, vendar le po predhodnem dogovoru med obema občinama.«
7. člen

V 11. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice, le-to zaseže medobčinski inšpektorat in
redarstvo in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje občinski upravi izdajateljici
dovolilnice.«
8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Divača,
Številka:
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
GRAFIČNA PRILOGA: Vzorec medobčinske dovolilnice
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NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO:
52. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11), in 16. člena Statuta
Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15), je občinski svet
Občine Divača na svoji 14. redni seji dne _____________ sprejel

PRAVILNIK
o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih omejenega prometa Občine Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ta pravilnik določa postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil na območjih omejenega
prometa Občine Divača, na katerih je na podlagi postavljene prometne signalizacije dovoljena
vožnja z izdano dovolilnico, obliko in vsebino dovolilnic ter evidentiranje izdanih dovolilnic.
(2) Ta pravilnik velja tudi za medobčinske ceste, ki segajo na območje dveh občin in za katere
je med občinama dogovorjena prepoved prometa za vsa motorna vozila in dovoljena vožnja z
izdano dovolilnico.
2. člen

Kot dokazila o upravičenosti uporabe dovolilnic iz 1. člena tega pravilnika se uporabljajo le
obrazci, ki jih določa ta pravilnik.

II. POSTOPEK
3. člen

(1) Postopek izdaje dovolilnic vodi Občinska uprava Občine Divača na podlagi določb odloka,
ki ureja občinske ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zakonodaje s področja cestnega
prometa in tega pravilnika.
(2) Postopek izdaje dovolilnic za vožnjo vozil po medobčinskih cestah vodi občinska uprava
tiste občine, ki prejme vlogo za izdajo dovolilnice, pri čemer mora o tem seznaniti tudi sosednjo
občino.
(3) (2) V postopku izdaje dovolilnic se smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem
upravnem postopku.
4. člen

(1) Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo na območju omejenega prometa
Občine Divača, za katero se s prometno signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic (v nadaljevanju:
dovoljeno območje). Dovolilnica je dokument, ki izjemoma dovoljuje vožnjo na območju
omejenega prometa Občine Divača in na medobčinskih cestah, za katere se s prometno
signalizacijo zahteva izdaja dovolilnic (v nadaljevanju: dovoljeno območje). Dovolilnica se
izjemoma izda za vožnjo z vozilom do oziroma z zemljišča-parcele, ki se nahaja na dovoljenem
območju, zaradi prevoza materiala-tovora, organiziranega ogleda območja, prevoza invalidnih
oseb, ipd.
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(2) Dovolilnica za vožnjo vozila na dovoljenem območju se izda kot priloga odločbe občinske
uprave na obrazcu. Obrazec je lahko tiskan z ustreznimi praznimi rubrikami ali se v celoti izpiše
na osebnem računalniku. Na dovolilnico z grbom in žigom Občine Divača se vpiše številka
izdane odločbe, vrsta vozila ter registrska številka vozila, območje, za katerega se dovolilnica
izda ter trajanje dovolilnice. Na dovolilnico z grbom in žigom Občine Divača in na skupno
medobčinsko dovolilnico z grboma Občine Divača in sosednje občine ter žigom Občine Divača,
kot izdajateljice dovolilnice, se vpiše številka izdane odločbe, vrsta vozila, območje, za katerega
se dovolilnica izda, ter trajanje dovolilnice. Ta podatek vpiše javni uslužbenec z obstojnim
kemičnim pisalom ali se za konkreten primer izpiše na osebnem računalniku.
(3) Dovolilnica se izda v obliki predpisanega obrazca, ki je sestavni del in priloga tega
pravilnika in je lahko časovno neomejena, obdobna ali enkratna. Skupna medobčinska
dovolilnica je sestavni del in priloga tega pravilnika. O izdani dovolilnici se obvesti
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana (v
nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
5. člen

(1) Vlagatelj mora za pridobitev dovolilnice v vlogi navesti naslednje podatke:
 osebne podatke (ime in priimek/naziv pravne osebe, naslov in kontaktni telefon);
 podatke o lastništvu zemljišča-parcele na območju, za katerega se izdaja dovolilnica;
 podatke o vozilu;
 namen in predvideni čas vožnje na dovoljenem območju.
(2) Na zahtevo izdajatelja dovolilnice mora vlagatelj k vlogi za pridobitev dovolilnice priložiti
naslednje dokumente in soglasja:
 kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, s katerim namerava voziti na dovoljenem
območju;
 ustrezno soglasje lastnika zemljišča-parcele na dovoljenem območju (zaradi sečnje,
pogozdovanja, kmetovanja, koriščenja kamnoloma, ipd.);
 morebitne druge listine.
6. člen

(1) Za vlogo za pridobitev dovolilnice je vlagatelj dolžan plačati upravno takso po zakonu, ki
ureja upravne takse. Vlagatelj plača upravno takso občini, pri kateri vloži vlogo za pridobitev
dovolilnice.
(2) V kolikor je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Divača določena višina plačila za
pridobitev dovolilnice, je vlagatelj dolžan plačati pridobitev dovolilnice na podlagi
objavljenega cenika, sicer se dovolilnica pridobi brezplačno. Vlagatelj mora plačati pridobitev
skupne medobčinske dovolilnice le v primeru, da je določena višina plačila za pridobitev
dovolilnice na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Divača in občinskega sveta sosednje
občine.
7. člen

V postopku izdaje dovolilnice, je na odločbo ali sklep občinske uprave dovoljena pritožba na
župana, ki o pritožbi dokončno odloči.
8. člen

Občinska uprava vodi evidenco izdanih dovolilnic. V primeru izdaje skupne medobčinske
dovolilnice, mora občina izdajateljica dovolilnice o tem obvestiti sosednjo občino. V tem
primeru vodita evidenco izdanih skupnih medobčinskih dovolilnic obe občinski upravi.
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III. OBVEZNOSTI VOZNIKA IN UPRAVIČENCA UPORABE DOVOLILNICE
9. člen

(1) Voznik vozila mora imeti dovolilnico v času vožnje na dovoljenem območju pri sebi in jo
na zahtevo pooblaščene uradne osebe pokazati.
(2) Upravičenec uporabe dovolilnice je dolžan izdajatelju prijaviti vsako odtujitev ali izgubo
dovolilnice. Prijava mora biti vložena pisno in mora vsebovati izjavo o resničnosti prijave in se
le kot taka obravnava kot vloga za pridobitev nove dovolilnice. Na podlagi take vloge in
predhodnega preverjanja podatkov, se upravičencu lahko izda novo dovolilnico. V primeru
odtujitve ali izgube skupne medobčinske dovolilnice, mora o tem občina, pri kateri je
upravičenec vložil prijavo, obvestiti sosednjo občino. V tem primeru se upravičencu lahko izda
novo dovolilnico, vendar le po predhodnem dogovoru med obema občinama.
10. člen

Dovolilnica je prenosljiva pod pogojem, da gre za isto vrsto vozila in za isti namen vožnje, za
katerega je bila dovolilnica izdana.

IV. NADZOR
11. člen

Preverjanje upravičenosti uporabe dovolilnice opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
V primeru zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice Medobčinski inšpektorat in redarstvo
zaseže dovolilnico in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje Občinski upravi. V
primeru zlorabe in nepravilne uporabe dovolilnice, le-to zaseže medobčinski inšpektorat in
redarstvo in jo skupaj z obvestilom o ugotovitvah posreduje občinski upravi izdajateljici
dovolilnice.

V. KONČNI DOLOČBI
12. člen

Ta pravilnik ne velja za postopek izdaje parkirnih dovolilnic na podlagi Odloka o ureditvi,
upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača.
13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Divača,
Številka:

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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GRAFIČNA PRILOGA: Vzorec dovolilnice

GRAFIČNA PRILOGA: Vzorec medobčinske dovolilnice
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