
Zakon o ohranjanju narave (ZON) 

28.b člen

(vožnja z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila v naravnem okolju)

(1) V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na 
motorni ali drug lasten pogon vozila.

(2) Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila iz prejšnjega odstavka so vsa motorna vozila, kolesa
s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z 
močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila (v nadaljnjem besedilu: vozila na 
motorni pogon).

(3) Naravno okolje iz prvega odstavka tega člena obsega živo in neživo naravo nekega območja, ki ga
ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so vsa območja izven:

-        naselij;

-        javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v skladu s predpisi, ki 
urejajo ceste, ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v 
skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa;

-        gozdnih cest v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;

-        območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in namenjena tudi 
vožnji z vozili na motorni pogon v skladu s predpisi, ki urejajo prostor;

-        omrežij gospodarske javne infrastrukture in

-        območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor in rudarstvo.

161. člen

(lažji prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

1.      če ne obvesti ministrstva o nameravani doselitvi rastlin ali živali tujerodnih vrst (drugi odstavek 
18. člena);

2.      če doseli rastline ali živali tujerodnih vrst, ki jih je prepovedano doseliti (četrti odstavek 18. 
člena);

3.      če zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti 
brez dovoljenja (prvi dostavek 20. člena);

4.      če ravna v nasprotju z obveznimi pravili varstva rastlinskih in živalskih vrst, ki jih predpiše vlada 
(24. člen);

5.      če vozi, ustavi ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju in vozilo ne stoji ali ni 
parkirano v petmetrskem pasu izven vozišča (prvi odstavek 28.b člena);

6.      če je kraj dogodka oziroma območje opravljanja dejavnosti ali posega v primerljivem času 
dostopno po javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, pa se 
vozi, ustavi ali parkira in ne gre za zaščito, reševanje oziroma pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 



(11. točka četrtega odstavka 28.b člena) ali za izvajanje nalog Slovenske vojske (12. točka četrtega 
odstavka 28.b člena);

7.      če uporablja vozilo na motorni pogon, ki ni vpisano v evidenco in ni označeno (prvi odstavek 28.č
člena);

8.      če izvozi ali uvozi rastline ali živali, njihove dele ali izdelke iz njih brez dovoljenja ministrstva (25. 
člen);

9.      če izvaja tranzit ali druga ravnanja z rastlinami ali živalmi, njihovimi deli ali izdelki iz njih brez 
dovoljenja ministrstva, če je dovoljenje predpisano (25. člen);

10.   če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev ugodnega stanja habitatnih tipov 
(četrti odstavek 31. člena);

11.   če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev biotske raznovrstnosti (peti 
odstavek 35. člena);

12.   če ravna v nasprotju s predpisanimi načini in pogoji poseganja v naravo (drugi odstavek 36. 
člena);

13.   če uredi naravno vrednoto za ogledovanje in obiskovanje brez dovoljenja (prvi odstavek 42. 
člena);

14.   če začasno ne ustavi del, ne zaščiti najdbe ali o najdbi ne obvesti organizacije, pristojne za 
ohranjanje narave (prvi odstavek 74. člena);

15.   če nadaljuje z deli pred izdajo varstvenih usmeritev za nadaljnja ravnanja v zvezi z najdbo 
minerala ali fosila (drugi odstavek 74. člena);

16.   če ne zagotovi izvedbe varstvenih usmeritev za nadaljnja ravnanja v zvezi z najdbo minerala ali 
fosila (peti odstavek 74. člena);

17.   če o najdbi minerala ali fosila, ki je naravna vrednota, ne obvesti organizacije, pristojne za 
ohranjanje narave (drugi odstavek 75. člena);

18.   če ne hrani minerala ali fosila na ustrezen način oziroma ga, če ustrezne hrambe ne more 
zagotoviti, ne ponudi v hrambo strokovno usposobljeni organizaciji (tretji odstavek 75. člena).

(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
odgovorna oseba samoupravne lokalne skupnosti.

(4) Z globo od 40 do 100 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.


