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Na podlagi 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15), 6. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno pre-
čiščeno besedilo), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. in 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 96/15) ter 23. člena Statuta Mestne 
občine Maribor (MUV št. 10/11, 8/14 12/19), je Mestni svet Me-
stne občine Maribor na 8. redni seji, dne 14. oktobra 2019, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cesta v 

mestni občini Maribor

1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Medobčinski uradni vestnik št. 

32/17 UPB, 9/18 in 15/19 ) se v 41. členu spremen tretji odstavek 
tako, da se glasi:

»V primeru zapore parkirnih prostorov iz 50. člena tega odlo-
ka, mora predlagatelj plačati uporabnino v višini dnevne parkirni-
ne za posamezno parkirno mesto, razen v primeru, kadar zaporo 
predlaga:
- organ mestne uprave MOM kot organizator javne prireditve 

ali
- javni zavod, javni sklad in javna agencija, katere ustanovi-

teljica je MOM, kot organizator javne prireditve.«
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»O oprostitvi uporabnine ali njenega deleža za subjekte iz 

druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, odloča župan s skle-
pom.«

Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, 
šesti, sedmi in osmi odstavek.

2. člen
V 44.členu se v drugem odstavku dosedanja tretja alineja na-

domesti z novo, ki se glasi:
»- da mora upravljavec komunalne infrastrukture, ki ni v lasti 

MOM, vsa dela končati do pričetka zimske službe, vključno s 
povrnitvijo javne površine ali občinske ceste v prvotno stanje.«

3. člen
V 50. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane 

parkirnine ali nima plačane parkirnine v višini določeni za posa-
mezno območje ali ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu 
v vozilu tako, da je viden v celoti ali po izteku časa, za katerega 
je bila plačana parkirnina, ne odpelje vozila in kateri je bil s strani 
izvajalca obveščen, da bo zoper njega podan predlog za uved-
bo postopka o prekršku zaradi neplačila parkirnine, lahko v roku 
osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine 
na vozilu plača dnevno parkirnino v višini 16,50 eurov. V prime-
ru plačila zneska iz prejšnjega stavka izvajalec ne poda predloga 

za uvedbo postopka o prekršku zaradi neplačila parkirnine.«
V 50. členu se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik, ki na 

parkirni površini iz druge alineje drugega odstavka tega člena ne 
plača dnevne parkirnine.«

4. člen
V 52.b členu se črta četrti odstavek.

5. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:

»56. člen 
(dostavna mesta)

Pristojni organ lahko določi potrebno število dostavnih mest, 
namenjenih izključno za potrebe izvajanja dostave do poslovnih 
subjektov z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih ter drugih 
storitvenih dejavnosti z vozili.

Površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s 
predpisano prometno signalizacijo.

Posamezna dostavna mesta se lahko namenijo izključno do-
stavi tovornih vozil.

Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena je dovolje-
no parkiranje za čas do 20 minut, oziroma za čas, ki je potreben, 
da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave.

Dostava se od dostavnega mesta do objekta v katerega se do-
stavlja opravlja z vozički, električnimi vozički in podobno.

Dostava na javnih prometnih površinah ne sme ovirati ali one-
mogočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez 
odlašanja in hitro. Po naložitvi ali razložitvi blaga je potrebno 
cesto temeljito očistiti.«

6. člen
62. člen se spremni tako, da se glasi:

»62. člen 
(pogoji za vstop v območje za pešce)

V območje za pešce smejo poleg vozil, ki so navedena v 32. 
členu Zakona o pravilih cestnega prometa, zapeljati tudi:
– vozila za potrebe izvajanja dostave in za potrebe vzdrževa-

nja ali obnavljanja objektov;
– vozila za potrebe izvajanja kurirskih storitev, servisne de-

javnosti in izvajanje varovanja premoženja v območju za 
pešce, ki za pogon uporabljajo plin in je njihova okoljevar-
stvena oznaka najmanj EURO 6 ali električni pogon;

– vozila lastnikov ali najemnikov garaž, poslovnih prostorov 
in stanovanj znotraj območja za pešce, katerih največja do-
voljena masa ne presega 3,5 tone;

– avtotaksi vozila, prirejena za prevoz invalidov, ki za pogon 
uporabljajo plin in je njihova okoljevarstvena oznaka naj-
manj EURO 6 ali električni pogon;

– avtotaksi vozila avtotaksi prevoznika, ki ima sklenjeno po-
godbo s ponudniki prenočišč v območju za pešce za prevoz 
njihovih gostov, ki za pogon uporabljajo plin in je njihova 
okoljevarstvena oznaka najmanj EURO 6 ali električni po-
gon;
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Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se strošek izdela-
ve elektronske vstopne kartice ali njej enakovredne elektronske 
naprave ne plača za potrebe vstopanja vozil nujne medicinske 
pomoči, gasilskih vozil, vozil zaščite in reševanja, vozil policije, 
vozil v lasti ali uporabi Mestne uprave MOM.

Pristojni organ lahko z odločbo odloči o preklicu dovolje-
nja in odvzemu dovolilnice ter spremembi pravic na elektronski 
vstopni kartici, če se ta uporablja:
- v nasprotju z določili tega odloka in
- v nasprotju s pogoji iz dovoljenja pristojnega organa.

Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po prejemu odločbe 
iz prejšnjega odstavka tega člena, pristojnemu organu vrniti do-
volilnico.

Vlagatelj, kateremu je bilo dovoljenje preklicano na podlagi 
11. odstavka tega člena, v obdobju 12 mesecev ne more pridobiti 
novega dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena.«

7. člen
63. členu se spremni tako, da se glasi:

»63. člen 
(dostava v območju za pešce)

Dostava v območju za pešce se opravlja v dostavnem času 
med 05.00 in 10.00 uro. Vožnja v območju za pešce izven do-
stavnega časa je dovoljena za vozila, ki so navedena v 32. členu 
Zakona o pravilih cestnega prometa in vožnjo:
– vozil za izvajanje kurirske dejavnosti, z največ enim vozi-

lom upravičenca, na električni pogon;
– vozil za izvajanje varovanja premoženja, z največ enim vo-

zilom upravičenca, na električni pogon;
– vozil za izvedbo intervencije;
– vozil lastnikov ali najemnikov garaž znotraj območja za 

pešce, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5t;
– vozil lastnikov ali najemnikov poslovnih prostorov ali sta-

novanj znotraj območja za pešce, če imajo zagotovljen par-
kirni prostor, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3,5t;

– vozil za izvajanje gospodarske javne službe mestnega linij-
skega prevoza potnikov iz 62. člena tega odloka;

– vprežnih vozil iz 62. člena tega odloka;
– avtotaksi vozil iz 62. člena tega odloka;
– vozila invalidov iz 62. člena tega odloka;
– vozila za potrebe izvajanja protokolarnih aktivnosti.

V območju za pešce je v dostavnem času dovoljena vožnja in 
ustavitev vozil do 5 ton največje dovoljene mase. Prekoračitev 
največje dovoljene mase 5 ton je dovoljena za dostavo gradbe-
nega materiala ali drugih izdelkov, ki imajo takšno dimenzijo, 
maso in obliko, da jih ni mogoče dostaviti drugače, le s posebnim 
dovoljenjem za prevoz, ki ga na podlagi vloge in proti plačilu 
izda pristojni organ.

Za izvajanje dostave, smejo vozila v območje za pešce zape-
ljati do 9.30 ure, čas od 9.30 do 10.00 ure je namenjen izključno 
njihovemu izvozu iz območja za pešce.

Zaradi prevoza, nakladanja in razkladanja tovora ne sme biti 
ogrožen ali oviran promet pešcev oziroma poškodovana javna 
površina.

Pristojni organ lahko izjemoma zaradi posebej utemeljenih 
razlogov izda dovoljenje in dovolilnico za dostavo v območje za 
pešce tudi izven dostavnega časa.

– vozila javnih gospodarskih služb, ko opravljajo javno služ-
bo z vozili, ki za pogon uporabljajo plin in je njihova oko-
ljevarstvena oznaka najmanj EURO 6 ali električni pogon;

– vozila za potrebe izvajanja prireditve, katerih organizator-
ka je MOM;

– vozila izvajalca gospodarske javne službe mestnega linij-
skega prevoza potnikov, na električni pogon;

– službena vozila Mestne občine Maribor, ki za pogon upo-
rabljajo plin in je njihova okoljevarstvena oznaka najmanj 
EURO 6 ali električni pogon;

– vozila gostov hotela, ki je lociran v območju za pešce in 
ima lastno parkirišče;

– vozila invalidov, ki imajo izdano parkirno karto skladno s 
Pravilnikom o parkirni karti (Uradni list RS, št. 67/11), pri 
čemer je čas zadrževanja v območju omejen na največ 2 
uri;

– vozila za potrebe izvajanja protokolarnih aktivnosti.
V območju za pešce sme pričeti in končati vožnjo kočija s 

konjsko vprego (na Trgu svobode).
Vozila iz prvega in drugega odstavka tega člena, razen tistih, 

ki jih določa Zakon o pravilih cestnega prometa, smejo zapeljati 
v območje za pešce le, če imajo dovoljenje pristojnega organa.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena izda pristojni 
organ na podlagi popolne vloge, ki jo je vlagatelj dolžan vložiti 
pri organu vsaj 15 dni pred namenom vstopanja v območje za pe-
šce. Skupaj z dovoljenjem se upravičencu izda dovolilnica, ki jo 
je imetnik dolžan namestiti na vidno mesto v vozilu, neposredno 
pod vetrobranskim steklom tako, da je v celoti vidna z zunanje 
strani vozila.

Za vstop v območje za pešce se plačuje prevoznina, razen za 
vozila, ki so navedena v 32. členu Zakona o pravilih cestnega 
prometa in za:
– vozila v dostavnem času, katerih največja dovoljena masa 

ne presega 5t;
– vozila, ki izvajajo dostavo za izvedbo javne prireditve, ki jo 

organizira MOM ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je 
MOM;

– vozila za potrebe izvedbo dostave za izvajanje investicij-
skih vzdrževalnih del na objektih v lasti MOM in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je MOM, kadar je investi-
tor del MOM;

– vozila iz tretje, četrte, šeste, sedme, osme, devete, desete, 
enajste, dvanajste in trinajste alineje prvega odstavka tega 
člena;

– vprežno vozilo iz drugega odstavka tega člena.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki dovolil-

nice iz četrtega odstavka tega člena, ne namestiti na vidno mesto 
v vozilu, neposredno pod vetrobranskim steklom tako, da je v 
celoti vidna z zunanje strani vozila.

Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki namesti 
na vidno mesto v vozilu neveljavno dovolilnico iz četrtega od-
stavka tega člena.

Neupravičeno uporabljeno dovolilnico iz četrtega odstavka 
tega člena občinski redar odvzame in jo pošlje pristojnemu orga-
nu. O odvzemu izda potrdilo.

Premične fizične zapore, ki preprečujejo vožnjo vozil, so 
lahko povezane v sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje. 
V tem primeru upravičenec do vstopa v območje za pešce pri 
pristojnem organu pridobi elektronsko kartico za upravljanje 
premičnih zapor. Za izdajo elektronske kartice se plača strošek 
izdelave kartice.
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- 0,50 eurov na parkirnih mestih parkirišča ob Partizanski 
cesti pri Železniški postaji (CONA1),

- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 2;
- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 3;
- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 4, 

razen na parkirnih mestih ob/na vozišču ceste na Slomško-
vem trgu ter Orožnovi ulici;

- 1,50 eurov na parkirnih mestih ob/na vozišču ceste na 
Slomškovem trgu ter Orožnovi ulici (CONA 4);

- 0,50 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 5, 
razen na parkirnih mestih ob/na vozišču ceste na Gregorči-
čevi ulici;

- 0,80 eurov na parkirnih mestih ob/na vozišču ceste na Gre-
gorčičevi ulici (CONA 5);

- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 6;
- 0,50 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 7;
- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 8;
- 0,50 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 9;
- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 10;
- 0,50 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 11;
- 0,50 eurov na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s 

prometno signalizacijo;
- 65,00 eurov za mesečno plačilo parkirnine.

Parkiranje do največ 10 minut, je brezplačno.
Pri mesečnem plačilu parkirnine iz 15. alineje prejšnjega od-

stavka tega člena za obdobje od šest do 11 mesecev se prizna 
10% popust, za obdobje 12 mesecev in več pa popust v višini 
15 %.

O mesečnem plačilu parkirnine iz prejšnjega odstavka tega 
člena se sklene pogodba.

Mesečno plačilo parkirnine iz 15. alineje tretjega odstavka 
tega člena se omogoči na parkirnih mestih na/ob naslednjih ob-
činskih cestah ali odsekih teh cest:
- na parkirnih mestih v območju CONA 1 na parkirnih me-

stih parkirišča ob Partizanski cesti pri Železniški postaji;
- na parkirnih mestih v območjih CONA 5, CONA 7, CONA 

9, CONA 11;
- na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno 

signalizacijo.«

13. člen
66.d člen se spremeni tako, da se glasi:

»66.d člen
Za izdajo dovoljenja za parkiranje iz prvega odstavka 51. čle-

na tega odloka, se plača parkirnina, ki znaša:
- za vsako vozilo stanovalcev 180,00 eurov za dve leti, če se 

izda dovoljenje za parkiranje na območjih CONA 1, CONA 
2, CONA 3, CONA 4, CONA 6, CONA 8 in CONA 10;

- za vsako vozilo stanovalcev 150,00 eurov za dve leti, če se 
izda dovoljenje za parkiranje na območjih CONA 5, CONA 
7, CONA 9 in CONA 11 ter ostalih parkirnih mestih, kjer je 
to določeno s prometno signalizacijo.

Za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 51. člena tega odloka 
za parkiranje službenih vozil pravnih oseb, službenih vozil in vo-
zil za službene potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov 
ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je parkir-
nina seštevek parkirnin posameznih vozil. Parkirnina za vozila iz 
tega odstavka se plača:

Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom 
tega člena.

V primeru ravnanja v nasprotju s petim odstavkom tega čle-
na, lahko pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu pravic iz 
dovoljenja iz 62. člena tega odloka.«

8. člen
Doda se nov 63.a člen:

»63.a člen 
(dostava za potrebe tržnične dejavnosti v območju za pešce)

V območje za pešce je dovoljena dostava za potrebe tržnič-
ne dejavnosti. Za izvajanje dostave v jutranjem terminu, smejo 
vozila v območje za pešce zapeljati med 5.00 in 8.00 uro, čas od 
13.00 in 15.00 uro je namenjen izključno njihovemu izvozu iz 
območja za pešce.«

9. člen
V 65. členu, se za devetim odstavkom dodajo nov deseti, 

enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»Pristojni organ lahko z odločbo odloči o preklicu dovolje-

nja in odvzemu dovolilnice ter spremembi pravic na elektronski 
vstopni kartici, če se ta uporablja:
- v nasprotju z določili tega odloka in
- v nasprotju s pogoji iz dovoljenja pristojnega organa.

Imetnik dovolilnice mora v osmih dneh po prejemu odločbe 
iz prejšnjega odstavka tega člena, pristojnemu organu vrniti do-
volilnico.

Vlagatelj, kateremu je bilo dovoljenje preklicano na podlagi 
10. odstavka tega člena, v obdobju 12 mesecev ne more pridobiti 
novega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.«

10. člen
V prvem odstavki 66. člena se črta besedilo »ter med 20.00 

in 22.00 uro«.

11. člen
V prvi alineji drugega odstavka 66.c člena se besedilo »1,00« 

nadomesti z besedilom »1,20«.

12. člen
66.č člen se spremeni tako, da se glasi:

»66.č člen
Parkirnina na parkirnih površinah iz druge alineje drugega 

odstavka 50. člena, drugega odstavka 52b. člena in iz četrtega 
odstavka 56. člena tega odloka se obračunava ob delovnih dneh, 
med 08.00 in 19.00 uro.

Parkirnina za eno uro parkiranja na parkirnih površinah iz pr-
vega odstavka tega člena odstavka znaša:
- 0,80 eurov na vseh parkirnih mestih na območju CONA 1; 

razen na parkirnih mestih parkirišča ob Partizanski cesti pri 
Železniški postaji,
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18. člen
81a. člen se spremeni tako, da se glasi:

»81a. člen
Osebe upravljavca cest in osebe, pooblaščene za nadzor nad 

izvajanjem določil tega odloka, smejo za nujno potreben čas par-
kirati službena vozila tudi na mestih, kjer je to prepovedano s tem 
odlokom, če s tem ne ogrožajo ostalih udeležencev v cestnem 
prometu.

Na parkirnih površinah, kjer je parkiranje dovoljeno proti 
plačilu parkirnine, smejo osebe, brez plačila parkirnine, za nujno 
potreben čas, parkirati službena vozila Mestne občine Maribor in 
vozila služb za zaščito in reševanje.

Vozila iz prejšnjega odstavka tega člena, razen vozil, opre-
mljenih kot vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom, smejo 
osebe parkirati, če ga označijo z dovolilnico za parkiranje.

Dovolilnico izda pristojni organ.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Vozila iz druge, četrte, pete, šeste in devete alineje 62.člena 

morajo za pogon uporabljati plin ali električni pogon najpozneje 
v štirih letih od začetka veljave tega odloka.

Vozila iz druge alineje 63.člena morajo za pogon uporabljati 
električni pogon najpozneje v štirih letih od začetka veljave tega 
odloka.

20. člen
Pristojni organ je določbe 12. in 15. člena tega odloka dolžan 

vzpostaviti v roku treh mesecev od njihove uveljavitve.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 00700-36/2012-19 Župan Mestne občine Maribor
Datum: 14. oktober 2019 Aleksander Saša Arsenovič, s.r.

- za izdana dovoljenja za parkiranje na območjih CONA 1, 
CONA 2, CONA 3, CONA 4, CONA 6, CONA 8 in CONA 
10 v znesku 180,00 eurov letno za prvo vozilo,360,00 eu-
rov letno za drugo vozilo in 540,00 eurov letno za tretje in 
vsako nadaljnje vozilo;

- za izdana dovoljenja za parkiranje na območjih CONA 5, 
CONA 7, CONA 9 in CONA 11 ter ostalih parkirnih me-
stih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo v znesku 
150,00 eurov letno za prvo vozilo, 300,00 eurov letno za 
drugo vozilo in 450,00 eurov letno za tretje in vsako nadalj-
nje vozilo.

Za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 51. člena tega odlo-
ka za parkiranje vozil, ki za pogon uporabljajo izključno električ-
no energijo, se plača parkirnina, ki za vsako vozilo znaša 150,00 
eurov letno.

Na območju Lenta, južno od Koroške ceste, Glavnega trga 
in Ulice Kneza Koclja, se na vseh parkirnih površinah na/ob ob-
činski cesti, razen na parkirnih površinah iz prve alineje drugega 
odstavka 50. člena tega odloka, omogoči parkiranje vozil, za ka-
terega je bilo izdano dovoljenje iz prvega odstavka 51. člena tega 
odloka za območje CONA 4 in CONA 6.«

14. člen
V 66. g členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko s posebnim sklepom odloči o oprostitvi plačila 

prevoznine ali plačila deleža prevoznine.«

15. člen
Za 66.h členom se doda nov člen, ki se glasi:

»66.i člen
Za polnjenje električnih vozil na polnilnih postajah, v lasti in 

upravljanju MOM, je uporabnik dolžan plača storitev »parkira-
nja s polnjenjem.

Za storitev »parkiranja s polnjenjem« na AC postajah, mora 
uporabnik plačati:
- za eno uro polnjenja z močjo do 7,99 kW, v znesku 3,00 eurov;
- za eno uro polnjenja z močjo do 11,99 kW, v znesku 3,50 eurov;
- za eno uro polnjenja z močjo do 22,99 kW, v znesku 4,50 eurov.«

16. člen
V prvem odstavku 68. člena se besedilo »izvajalec rednega 

vzdrževanja občinskih cest« nadomesti z besedilom »izbrani iz-
vajalec«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Stroški odvoza iz prvega odstavka tega člena znašajo 100,00 

eurov.«

17. člen
V 69. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Lastnik ali uporabnik odstranjenega oziroma odpeljanega 

vozila je dolžan plačati stroške hrambe in varovanja vozila, ki 
znašajo 5,00 eurov na dan in se začnejo obračunavati 24 ur po 
odstranitvi vozila.«


