
DOVOLJENJE 
ZA IZREDNI PREVOZ

Za prevoz velikega nedeljivega vozila ali
nedeljivega tovora po javnih cestah, potre-
bujete dovoljenje za izredni prevoz. Z dovo-
ljenjem za izredni prevoz izdajatelj dolo~i
posebne pogoje prevoza, da bi zagotovil
varnost udele`encev v cestnem prometu,
varstvo javne cestne infrastrukture in pre-
to~nost prometa, z njim pa tudi odmeri po-
vra~ilo za izredne cestne prevoze. ^e se iz-
redni prevoz izvaja le na ob~inskih cestah
izda dovoljenje za izredni prevoz ob~inska
uprava. ^e pa imamo izredni prevoz po
dr`avnih cestah ali dr`avnih in ob~inskih

cestah pa Direkcija RS za infrastrukturo.
Vlogo lahko oddamo po po{ti ali pa osebno.
Vloge sprejemajo in pomagajo pripraviti
tudi pogodbeni izvajalci Direkcije.

VRSTE DOVOLJENJ 
ZA IZREDNI PREVOZ

Pridobimo lahko dovoljenje s kraj{im ob-
dobjem veljavnosti (do 30 dni) ali pa dovo-
ljenje z dalj{im obdobjem veljavnosti (do 12
mesecev). Dovoljenje s kraj{im obdobjem
veljavnosti za izredni prevoz pridobimo lah-
ko za vsak posami~ni izredni prevoz z ve-
ljavnostjo najve~ 30 dni od dneva izdaje do-
voljenja. Dovoljenje za izredne prevoze za

KATEGORIJE IZREDNIH
PREVOZOV

Predpisi definirajo pet kategorij izrednih
prevozov. Kmetijska vozila pokriva pred-
vsem peta (V) kategorija izrednih prevozov.
To je prevoz z delovnim strojem, vleka za-
menljivega vle~enega stroja ali traktorske-
ga priklju~ka brez tovora, kadar to vozilo
presega s predpisi dovoljene dimenzije in
osne obremenitve, vendar ne presega do-
voljene skupne mase. Pri kmetijskih vozilih
(delovnih strojih, traktorjih s priklju~ki) je
najbolj pogosto preseganje {irine. Dovolje-
nje za izredni prevoz potrebujemo za kme-
tijska vozila {ir{a od 3,06 metra.

eUPRAVA
Na spletni strani eUPRAVE RS https://e-

uprava.gov.si/podrocja/promet/cestni-pro-
met/izredni-prevoz.html imamo vse potreb-
ne informacije o izrednih prevozih. Za to
podro~je skrbi Ministrstvo za infrastrukturo
in njena Direkcija RS za infrastrukturo. Po-
dro~je izrednih prevozov pokriva Zakon o
cestah, Zakon o pravilih cestnega prome-
ta, Zakon o motornih vozilih in kar nekaj
pravilnikov med katerimi je poglaviten
Pravilnik o pogojih in na~inu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah ter o
tranzitnih smereh za izredne prevoze v
Sloveniji.

Izredna vo`nja s kmetijskimi
vozili po javnih cestah

V prej{nji reviji Tehnika in narava
(TiN) smo opisali pogoje za
gospodarsko vo`njo. V tem

prispevku bomo predstavili izredne
vo`nje s kmetijskimi vozili.

Izredni prevoz je prevoz z vozilom (motor-
no vozilo) ali skupino vozil (motorno vozilo s
polpriklopnim vozilom ali motorno vozilo s
priklopnim vozilom), ki samo ali skupaj z ne-
deljivim tovorom presega s predpisi dovo-

ljeno skupno maso, osne obremenitve ali
mere (dol`ino, {irino, vi{ino).

Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem
je vozilo samo ali s tovorom v mejah s pred-
pisi dovoljene skupne mase, osnih obreme-
nitev ali mer, a presega omejitev katerega-
koli od teh elementov, ki je na cesti ali delu
ceste odrejen s prometnim znakom.

Izredni prevozi se izvajajo z vozili, ki mo-
rajo biti ozna~ena s posebnimi svetlobnimi
znaki, in sicer s pravokotno oran`no odsevno
tablo z napisom »IZREDNI PREVOZ« in z naj-
manj eno posebno opozorilno svetilko, ki od-
daja svetlobo rumene barve, tako da sta vid-
ni vsem udele`encem v cestnem prometu.
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Sejalnice hitro prese`ejo {irino za normalno vo`njo ali gospodarsko vo`njo. [irina sejalnice na fotografiji presega mejo 
3,06 m za gospodarsko vo`njo, zato njen prevoz po javnih cestah zahteva izredni prevoz. Tega pa marsikdo v praksi ne izvaja.



obdobje od najmanj enega do najve~ dvanajst mesecev pa omo-
go~a ve~ izrednih prevozov ali pa izredne prevoze, ki se opravljajo
z ve~ vozili. Z njim lahko opravimo ve~ izrednih prevozov V. katego-
rije na eni ali ve~ prevoznih poteh, kadar skupna masa vozila ne
presega 60 ton in osne obremenitve vozila ne presegajo predpisa-
nih osnih obremenitev.

Pri tak{nih dovoljenjih se mora imetnik dovoljenja pred za~etkom
vsakega prevoza prepri~ati, ~e je izvedba izrednega prevoza v
skladu z izdanim dovoljenjem mogo~a na celotni prevozni poti. Pri
izvajanju izrednega prevoza se morajo ne glede na izdano dovolje-
nje upo{tevati vse omejitve prometa, ki so nastopile po izdaji dovo-
ljenja in so ozna~ene s prometnimi znaki.

USPOSABLJANJE SPREMLJEVALCEV
IZREDNIH PREVOZOV

Za usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov je pristojno
Ministrstvo za infrastrukturo. Njena Javna agencija RS za varnost
prometa pa je pristojna za poobla{~anje organizacij za izvajanje
usposabljanja spremljevalcev izrednega prevoza. Na seznamu po-
obla{~enih organizacij, ki je dostopen na internetu, sta dve organi-
zaciji in sicer B&B, d. o. o., in GZS CPU.

Usposabljanje za pridobitev licence spre mljevalca izrednih pre-
vozov v cestnem prometu je izvedeno v enem dnevu, traja 8 {olskih

ur in je razdeljeno na teoreti~no usposabljanje (6 ur) ter prakti~no
usposabljanje (2 uri). Izobra`evanje obsega predpise v delih, ki se
nana{ajo na izvajanje izrednih cestnih prevozov, organizacijo in
tehni~no pripravo izrednih prevozov, prometno varnost izrednih
prevozov in prakti~no usposabljanje. Pogoji za udele`bo na uspo-
sabljanju pa so, da ima oseba vozni{ko dovoljenje najmanj B kate-
gorije, vozni{ko dovoljenje vsaj 3 leta in da je nekaznovana za kaz-
niva dejanja s podro~ja varnosti cestnega prometa. Cena usposa-
bljanja zna{a okrog 275 EUR brez DDV.

OPREMA SPREMLJEVALCEV
Spremstvo se izvaja z osebnimi ali tovornimi vozili, ki ne prese-

gajo najve~je dovoljene mase 3,5 tone, ki vozniku zagotavljajo do-
bro vidljivost nazaj in ob straneh. Vozilo za spremstvo in vozilo, s
katerim se izvaja izredni prevoz, mora biti opremljeno z brez ̀ i~no
napravo, ki omogo~a vozniku vozila za spremstvo vzpostaviti zvezo
z voznikom, ki izvaja izredni prevoz. Enostavno spremstvo se izvaja
z vozili za spremstvo, ki morajo biti opremljena z rumeno svetlobno
ali odsevno tablo z napisom »IZREDNI PREVOZ« in s posebno opo-
zorilno svetilko, ki od daja svetlobo rumene barve, tako da so dobro
vidna ostalim udele`encem v cestnem prometu.

Vozila, ki izvajajo enostavno spremstvo, morajo biti opremljena
najmanj z naslednjo dodatno opremo:
• zeleno in rde~o zastavico za urejanje prometa ali z loparjem za

urejanje prometa ter svetilko, ki oddaja rde~o svetlobo,
• dvema odsevnima prometnima znakoma triopan (tristranska pi-

ramida), na katerih sta upodobljena znak »nevarnost na cesti« in
dopolnilna tabla (IV–5) z napisom »IZREDNI PREVOZ«, z velikostjo
pisave najmanj 8 cm, oziroma z dvema samostojnima prometni-
ma znakoma, ki vsebujeta znak »nevarnost na cesti«, in dopolnil-
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no tablo z napisom »IZREDNI PREVOZ«, z
velikostjo pisave najmanj 8 cm,

• dvema prenosnima posebnima opozoril-
nima svetilkama, ki oddajata svetlobo ru-
mene barve, ter

• odsevnim telovnikom `ivo oran`ne barve
z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve
za spremljevalca.
Od delovne {irine kmetijskega vozila je

odvisno ali bomo imeli eno enostavno
spremstvo ali eno enostavno in eno zahte-
vno ali dve zahtevni spremstvi.

STRO[KI POSTOPKA
Stro{ka izrednega prevoza po javni cesti

sta upravna taksa v vi{ini 40,80 EUR in po-
vra~ilo za cestni izredni prevoz. Povra~ilo
za izredni cestni prevoz pa se odmeri glede
na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega
prevoza, potek prevozne oziroma prevoznih
poti po dr`avnih in ob~inskih cestah ene ali
ve~ ob~in, obseg dovoljene prekora~itve
skupne mase ter glede na obseg dovoljene
pre ko ra ~itve osnih obremenitev.

Toma` Poje

14                        XXIV (2020) 2 Varnost

Težki časi
potrebujejo 
novo
razumevanje 
učinkovitosti.

GENERALNI 
UVOZNIK

041 633 338

POOBLAŠČENI PRODAJALCI
Agroteh,  Šentjur pri Celju, 070 819 822
Kosport, Ravne na Koroškem, 041 681 249
Panvita Kmetijstvo, Lipovci, 040 160 334
TO-DA, Spodnje Bitnje, 041 365 428
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