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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARNOSTI CESTNEGA 

PROMETA (ZVCP-C) 

- hitri postopek - EPA 383 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0023 
Številka: 342-00/2001-1 
Ljubljana, 10.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 137. dopisni seji dne 10.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa obravnava 
po hitrem postopku, saj to zahtevajo izredne potrebe države. 

Stanje prometne varnosti v primerjavi z evropskimi državami 
je še vedno na nizki ravni. Predlagani Nacionalni program 
varnosti v cestnem prometu, ki je že poslan v tretjo obravnavo 
v Državni zbor opredeljuje ključne vzroke in najbolj 
izpostavljene udeležence v prometu, istočasno pa predvidena 
ustanovitev nacionalne organizacije za varnost cestnega 
prometa, ki je ključnega pomena za izvedbo nacionalnega 
programa. Vse predlagane spremembe in dopolnitve pomenijo 
uskladitev zakona s pravnim redom Evropske unije in se je 

Republika Slovenija zavezala, da bo te uskladitve opravila do 
konca leta 2001. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa - skrajšani postopek, ki ga je poslala 
z dopisom št. 342-00/2001-1 z dne 13.12.2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Ljubo Zaje, svetovalec generalnega direktorja Policije, 
- Alojz Mavrič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Ocena stanja 

Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet pred tremi 
leti, je sicer moderen evropski zakon, vendar ga je kljub temu 
treba uskladiti z evropsko zakonodajo. Poleg tega je bilo podanih 
več pobud za spremembo obstoječega zakona in mnoge med 
njimi so s predlaganimi spremembami upoštevane. Predlagane 
spremembe se v celoti nanašajo le na uskladitev z evropsko 
zakonodajo in se drugih vsebin ne dotikajo. Te bodo predmet 
celostne spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa, ki jo 
bomo pripravili v letu 2002. 

Razlogi za sprejem zakona 

Republika Slovenija se je obvezala, da do konca leta 2001 uskladi 
svojo normativno ureditev na področju varnosti cestnega prometa 
z evropskim pravnim redom. Zaradi tega predlagamo vrsto 
sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti cestnega prometa, ki 
je sistemski predpis na tem področju. 

Cilji in načela zakona 

Organizacije za varnost v cestnem prometu 

Sprememba 3. člena ZVCP je nujna in omogoča sprejem predloga 
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, kjer je kot 
eden izmed ključnih pogojev za uspešno uresničevanje programa 
predvidena tudi ustanovitev Nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa, ki bo zamenjala dosedanji Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu RS. 

Pomanjkanje ustrezne koordinacije in nujnost njene uvedbe je v 
predlogu akcijskega programa varnosti cestnega prometa za 
Slovenijo navedla ekspertna skupina Evropske unije, ki je 
ocenjevala stanje prometne varnosti v kandidatkah za članstvo v 
Evropski uniji. 

Prevzem nosilne vloge pri izvajanju nacionalnega programa 
zahteva spremembo organiziranosti, sistemizacije in finančnih 
ter tehničnih pogojev za delo nove Nacionalne organizacije za 
varnost cestnega prometa, kar pomeni tudi finančne potrebe, 
katere pa se bo poskušalo zagotoviti z drugimi, neproračunskimi 
viri. 

Operativni del 

Zakon se dopolnjuje z določbami o posredovanju podatkov 
mednarodnim organom in organizacijam, medsebojnem 
sodelovanju s tujimi organi in organizacijami in izvajanju nadzorstva 
nad določbami zakona, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest. 

Zaradi neposrednega poenotenje strokovnih izrazov v skladu z 
direktivami Evropske unije ter posredno Evropske unije, se v več 
točkah spremeni oziroma dopolni 19. člen zakona. 

Harmonizacija socialne zakonodaje, povezane s cestnimi prevozi, 
predstavlja pomembno in obsežno novost v zakonu. V teh okvirih 
je izjemno pomembna tudi razširjena pristojnost inšpektorja 
prometnega inšpektorata RS, da lahko ob ugotovljeni kršitvi 
voznika kaznuje na kraju. S tem je omogočena večja učinkovitost 
državnih organov pri nadzoru nad izvajanjem določb, ki so 
pomembne tako z vidika varnosti cestnega prometa kakor tudi z 
vidika opravljanja prevozov v cestnem prometu in delovnega 
prava. 

Predlaganih je več sprememb in dopolnitev zakona, ki bodo 
omogočile uporabo vozil, ki jih označujejo nove tehnologije, ki se 
že uporabljajo v evropskem prostoru. Te spremembe vključujejo 
vse vrste oziroma kategorije vozil, od koles z motorjem in motornih 
koles, osebnih avtomobilov, pa do avtobusov in tovornih vozil, 
vključno s tako imenovanimi "turističnimi vlakci". Predvideni so 
tudi določeni popravki določb prometnih pravil v zvezi s hitrostjo, 
ki bodo omogočili poenotenje hitrostnih omejitev na javnih cestah 
različnih kategorij in policijskih postopkov pri kontroli hitrosti. 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona, ki se nanašajo na 
problematiko alkohola in mamil oziroma drugih psihoaktivnih snovi 
v cestnem prometu, je potreben zaradi poenotenja policijskih 
postopkov v slovenskem prostoru za ugotavljanje prisotnosti 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
sredstev s postopki policij iz držav Evropske unije. Poleg tega pa 
te spremembe narekujejo tudi zahteve predpisov Evropske unije 
glede poročanja o posameznih aktivnostih in zahteve o 
primerljivosti rezultatov, dobljenih v postopku ugotavljanja 
prisotnosti navedenih sredstev. Med bistvene novosti predlaganih 
sprememb spada uporaba merilnikov alkohola v izdihanem zraku 
in temu prilagojene vrednosti alkohola (mg/l izdihanega zraka), ki 
poenostavljajo in racionalizirajo postopek dokazovanja prisotnosti 
alkohola. Poleg tega pa spada med pomembne novosti tudi 
ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih 
psihoaktivnih sredstev s posebnim postopkom za indikacijo. 
Navedene spremembe pa ne bodo vplivale le na učinkovitost 
državnih organov pri nadzoru, temveč tudi na zagotavljanje večje 
varnosti posameznikov v postopku in posledično zagotavljanje in 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Spremembe določb o prometnih nesrečah omogočajo oblikovanje 
baze podatkov o prometnih nesrečah, ki bo omogočila kakovostne 
statistične podatke, ki jih je Republika Slovenija dolžna posredovati 
pristojnim organom Evropske unije, na zahtevo pa tudi 
posameznim državam članicam. 

Upravni del 

Pri pripravi upravnega dela predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa smo določbe 
ZVCP uskladili s pravnim redom Evropske unije. Direktive Sveta 
ES, ki smo jih upoštevali pri pripravi predloga zakona, so navedene 
v obrazložitvah k posameznim členom zakona. 

Na področju vozniških dovoljenj smo predlagali uvedbo nove 
kategorije v vozniškem dovoljenju, in sicer A1 - motorna kolesa 
do 125 ccm in ne več kot 11 kW moči motorja, B+E - vozilo B 
kategorije s priklopnim vozilom, C+E - vozilo C kategorije s 
priklopnim vozilom, D+E - vozilo D kategorije s priklopnim vozilom 
ter nacionalno kategorijo I - lahki štirikolesniki. Določili smo, da se 
v Republiki Sloveniji pričnejo izdajati vozniška dovoljenja na 
usklajenem obrazcu Evropske unije eno leto po polnopravnem 
članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji, kot je to določeno v 
pogajalskih izhodiščih Republike Slovenije za 9. pogajalsko 
skupino Transport. Pri opravljanju vozniških izpitov smo upoštevali 
z direktivo določeno postopnost pri pridobivanju vozniškega 
dovoljenja C in D kategorije. 

Pri registraciji vozil smo uskladili 176. člen zakona, ki je podlaga 
za določitev podatkov, ki jih vsebuje prometno dovoljenje, z 
direktivo o registracijskih dokumentih. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZVCP urejamo tudi 
vprašanje podelitve javnega pooblastila za opravljanje tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil. Dosedanja ureditev ni 
postavljala dovolj jasnih okvirov za podelitev pooblastila oziroma 
postopek odvzema pooblastila. Predlagane spremembe zakona 
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razširjajo pogoje za preklic pooblastila za opravljanje tehničnih 
pregledov vozil. 

V zakonu je tudi urejen inšpekcijski nadzor Ministrstva za notranje 
zadeve nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil, ki bo povečal 
učinkovitost nadzora. 

Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

Sprejetje predlaganega zakona ima finančne posledice le za 
zagotovitev delovanja nove Nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa. Predvideno povečanje sredstev vključuje 
sredstva za izvajanje programov in akcij, sredstva za delovanje 
organov, za administrativno tehnična opravila, prostore in plače 
zaposlenih. Sredstva se zagotovijo iz proračuna. 

Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem predlaganega zakona nima drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 
61/2000) se črta peti odstavek 3. člena. 

2. člen 

Za 3. členom se doda novi 3. a člen, ki se glasi: 

"3. a člen 

(1) Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti 
cestnega prometa. 

(2) Republika Slovenija ustanovi nacionalno organizacijo za 
varnost cestnega prometa. 

(3) Občine ustanovijo občinske svete za varnost cestnega 
prometa. 

(4) Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa iz 
drugega odstavka tega člena neposredno izvaja naloge iz 
nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, usklajuje 
delo organov in organizacij pri izvajanju teh nalog in nudi 
občinam strokovno pomoč pri delu občinskih svetov za 
varnost cestnega prometa. Druge naloge nacionalne 
organizacije za varnost cestnega prometa se določijo v 
ustanovitvenem aktu. 

(5) Sredstva za delovanje nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa zagotavlja Republika Slovenija v 
vsakoletnem državnem proračunu. Nacionalna organizacija 
lahko za opravljanje dela pridobiva sredstva tudi iz drugih 
virov.". 

3. člen 

V 13. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo 
"ter posreduje mednarodnim organom in organizacijam podatke, 
razen osebnih podatkov, in poročila s svojega delovnega 
področja". 

4. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki urejajo 
vzdrževanje in varstvo cest, opravljajo tudi organi, pristojni za 
inšpekcijsko nadzorstvo cest. Nadzor nad izvajanjem določb tega 
zakona, ki se nanašajo na delo subjektov, ki opravljajo javni prevoz 
potnikov ali blaga in prevoz potnikov ali blaga za lastne potrebe, 
ter določb, ki se nanašajo na vozila in voznike, ki opravljajo take 
prevoze, opravljajo tudi organi, pristojni za inšpekcijsko nadzorstvo 
prevozov v cestnem prometu in za delo, vsak v okviru svojega 
delovnega področja.". 

5. člen 

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

"15.a člen 

Zaradi usklajenega izvajanja nadzora cestnega prometa organi 
in službe iz 14. in 15. člena tega zakona sodelujejo med seboj in s 
pristojnimi tujimi organi in službami." 

6. člen 

V prvem odstavku 19. člena se: 

v 13. točki beseda "ustavljanju" nadomesti z besedo "ustavitvi"; 

20. točka spremeni tako, da se glasi: 

" 20. območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno 
pešcem in je kot tako označeno s prometno signalizacijo"; 

29. točka spremeni tako, da se glasi: 

"29. kombinirano vozilo je motorno vozilo, katerega največja 
dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ki ima poleg voznikovega 
največ osem sedežev, ki ima poleg sedežev tudi tovorni prostor, 
ki ni ločen od prostora za potnike in je namenjeno hkratnemu 
prevozu oseb in tovora. Kombinirano vozilo je tudi tako vozilo, ki 
se lahko brez predelave uporablja za prevoz samo oseb ali samo 
tovora, pri čemer odstranitev oziroma namestitev sedežev ne 
šteje za predelavo, če je konstrukcijsko zagotovljena možnost 
njihove olajšane odstranitve in namestitve"; 

33. točka spremeni tako,da se glasi: 

"33. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stransko 
prikolico ali brez nje, pri katerem delovna prostornina motorja z 
notranjim izgorevanjem presega 50 ccm oziroma pri katerem 
konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h."; 
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v 34. točki za besedami "delovna prostornina motorja" dodajo 
besede "z notranjim izgorevanjem", besede "50 km/h" pa se 
nadomestijo z besedami "45 km/h"; 

za 34.točko dodajo nove 34.a, 34.b in 34.c točka, ki se glasijo: 

"34.a trikolo je motorno vozilo s tremi kolesi, nameščenimi 
simetrično na vzdolžno os vozila, pri katerem delovna prostornina 
motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm oziroma pri 
katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h; 

34.b lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično 
nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez 
baterij in z nazivno močjo motorja največ 4 kW, če gre za vozilo 
na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja z 
notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm oziroma pri katerem 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h; 

34.c štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi 
kolesi (razen lahkih štirikoles), katerega masa ne presega 400 
kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550 kg, če je namenjeno 
prevozu tovora (brez baterij, če gre za vozilo na električni pogon), 
pri katerem nazivna moč motorja ne presega 15 kW"; 

v 35. točki črta vezaj in beseda "avtodom", besedi "posebnim 
ohišjem" pa se nadomestita z besedama "posebno nadgradnjo"; 

36. točka spremeni tako, da se glasi: 

"36. delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za 
opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali stvari, 
in na ravni cesti ne more razviti večje hitrosti od 30km/h (bager, 
buldožer, kombajn, valjar, viličar, finišer itd.)"; 

v 37. točki za besedama "motorno vozilo" dodajo besede "z 
vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno 
prevozu oseb ali stvari," besede "je namenjeno opravljanju del z 
vgrajenimi napravami in" pa črtajo; 

za 44. točko doda nova 44.a točka, ki se glasi: 

"44.a bivalni priklopnik je priklopno vozilo s posebno nadgradnjo 
in stalno opremo, ki omogoča bivanje oseb"; 

v 46. točki beseda "večsledno" nadomesti z besedo "dvosledno"; 

50. točka spremeni tako, da se glasi: 

"50. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti po istem 
prometnem pasu v takšni medsebojni razdalji, da sta hitrost vožnje 
in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti"; 

za 51. točko dodata novi 51 .a in 51 .b točka, ki se glasita: 

"51 .a zadrževalni sistem sestavljata sedež, pravilno pritrjen na 
konstrukcijo vozila, in varnostni pas, ki je najmanj v enem pritrdišču 
pritrjen na konstrukcijo sedeža; 

51 .b sedež je naprava, vgrajena ali pritrjena na konstrukcijo vozila, 
ki skupaj z opremo služi kot sedež za eno odraslo osebo in je 
le»iko izveden kot posamezen sedež ali del sedežne klopi, ki je 
namenjen sedenju ene odrasle osebe"; 

52., 53. in 54. točka spremenijo tako, da se glasijo: 

"52. največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec 
vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila; 

53. masa vozila je masa praznega vozila, brez oseb in tovora, 
pripravljenega za vožnjo, z 90 % goriva in polnimi rezervoarji 

tekočin razen odpadne vode, ter rezervnim kolesom in orodjem, 
pri avtobusih, tovornih, vlečnih in delovnih vozilih tudi z voznikom 
(75 kg), pri avtobusih pa tudi z drugim članom posadke (75 kg), 
če je zanj predviden poseben sedež; 

54. nosilnost je razlika med največjo dovoljeno maso in maso 
vozila"; 

59. točka spremeni tako, da se glasi: 

"59. voznik začetnik je: 

voznik motornega vozila do dopolnjenega osemnajstega leta 
starosti; 
voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A 
ali B, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji 
ali v tujini; 
voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij F, 
G, H ali I, razen če ima v vozniškem dovoljenju že vpisano 
kategorijo A ali B; 
voznik motornega vozila v obdobju dveh let po ponovni 
pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ki 
mu je bila pred tem izrečena sankcija prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja ali varnostni ukrep odvzema 
vozniškega dovoljenja."; 

v 65. točki za besedami "predpisi o varnosti" doda beseda 
"cestnega"; 

69. točka spremeni tako, da se glasi: 

"69. lokalni promet je promet vprežnih vozil, koles, koles s 
pomožnim motorjem, koles z motorjem, traktorjev in 
motokultivatorjev. Lokalni promet je tudi promet motornih vozil, ki 
imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, 
katerih lastniki oziroma imetniki pravice uporabe imajo na tem 
območju prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma 
v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje 
prevozov, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico 
in urejeno parkirišče, ter promet motornih vozil, s katerimi se 
opravljajo izpiti za voznike motornih vozil"; 

Za 72. točko se doda nova 72a. točka, ki se glasi: 

"72.a varnostna razdalja je razdalja med dvemi vozili, ki vozita 
eno za drugim po istem prometnem pasu, in praviloma ni manjša 
od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh 
sekundah, v nobenem primeru pa ni manjša od razdalje, ki jo 
prevozi v eni sekundi;". 

V 78. točki za besedo "pravil" doda beseda "pomena", za besedo 
"odredb" pa se dodajo besede "oziroma znakov policista ali druge 
pooblaščene osebe"; 

za 85. točko dodata novi 85.a in 85.b točka, ki se glasita: 

"85.a zima je v cestnem prometu čas od 15. novembra do 15. 
marca naslednjega leta; 

85.b zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob 
sneženju sneg oprijema vozišča, pa do takrat, ko je po koncu 
sneženja vozišče povsem očiščeno in ko pristojna služba za 
vzdrževanje cest sporoči, da je cesta ponovno normalno 
prevozna in primerna za promet vozil. Zimske razmere so na 
cesti ali njenem delu tudi takrat, kadar ne sneži, pa je vozišče 
zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica)." 
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7. člen 10. člen 

V 28. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

"(4) Na posameznih cestah, rezerviranih za motorna vozila, ali 
njihovih delih, na katerih sta smerni vozišči med seboj fizično 
ločeni in imata najmanj po dva prometna pasova za vožnjo v eno 
smer, je največja dovoljena hitrost za vozila lahko 110 km/h, če 
varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi to 
omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.". 

Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi 
odstavek. 

V novem šestem odstavku se besede "ravna v nasprotju s prvim, 
ali drugim odstavkom tega člena" nadomestijo z besedami 
"preseže s prometnim pravilom ali s prometnim znakom omejeno 
hitrost na cesti v naselju". 

V novem sedmem odstavku se besede "ravna v nasprotju s 
tretjim odstavkom tega člena" nadomestijo z besedami "preseže 
s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na 
cesti zunaj naselja,". 

8. člen 

V prvem odstavku 29. člena se v prvi alinei 8. točke beseda 
"delovna" nadomesti z besedo "motorna". 

9. člen 

Naslov pred 69. členom se črta. 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"69. člen 

(1) Do polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji, se za mednarodne prevoze potnikov in blaga v cestnem 
prometu, za celotno vožnjo (potovanje) uporablja sporazum 
AETR. 

(2) Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v 
Evropski uniji se na ozemlju Republike Slovenije evropski 
sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne 
cestne prevoze (AETR, v nadaljnjem besedilu "sporazum") 
uporablja za mednarodni prevoz v cestnem prometu le v 
naslednjih dveh primerih: 

a) za prevoze z vozili, ki so registrirana v državi članici 
Evropske unije ali državi pogodbenici sporazuma, se za 
celotno vožnjo (potovanje) uporabljajo določila sporazuma 
AETR, če se ti prevozi opravljajo v državo ali/in iz države 
pogodbenice ali v tranzitu skozi državo pogodbenico 
sporazuma; 

b) za prevoze z vozili, registriranimi v državi, ki ni 
pogodbenica sporazuma, se pri prevozih v državo ali/in 
iz države, ki ni pogodbenica sporazuma, uporabljajo 
določila sporazuma AETR za tisti del vožnje (potovanja), 
opravljene na ozemlju Republike Slovenije.". 

Za 69. členom se dodajo novi 69.a, 69.b, 69.C, 69.č, 69.d, 69.e, in 
69.f člen, ki se glasijo: 

"Trajanje vožnje 
69.a člen 

(1) Voznik v 24 urah, oziroma med dvema dnevnima počitkoma 
po določbi, ki opredeljuje dnevni počitek, ali med dnevnim 
počitkom in tedenskim počitkom (v nadaljnjem besedilu: 
dnevna vožnja) ne sme voziti več kot 9 ur. V enem tednu se 
čas vožnje lahko dvakrat podaljša na 10 ur. 

(2) Najkasneje po šestih dnevnih vožnjah mora imeti voznik 
tedenski počitek, kot je določeno v 69.d členu tega zakona. 

(3) Tedenski počitek se lahko preloži do konca šestega dne, če 
skupni čas vožnje v šestih dneh ne presega najdaljšega časa 
vožnje, ki ustreza šestim dnevnim vožnjam iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Pri opravljanju mednarodnih občasnih prevozov in izmeničnih 
voženj potnikov, se določbe drugega in tretjega odstavka 
tega člena uporabljajo za obdobje največ dvanajst dnevnih 
voženj. 

(5) Voznik v dveh zaporednih tednih ne sme voziti več kot 90 ur. 

(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega 
člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim 
ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, tretjim ali petim odstavkom tega člena. 

Odmori 
69.b člen 

(1) Po 4 urah in 30 minutah vožnje mora imeti voznik 45-minutni 
odmor, razen če takrat že ne začne z dnevnim ali tedenskim 
počitkom. 

(2) 45-minutni odmor lahko nadomesti z najmanj tremi 15- 
minutnimi odmori, razporejenimi med 4,5-urno vožnjo. 

(3) V notranjem linijskem prevozu potnikov lahko odmor voznika 
po vožnji traja najmanj 30 minut, če voznik ne vozi več kot 4 
ure. Odmor v takem obsegu ima voznik lahko le v primerih, 
če bi odmori, ki presegajo 30 minut, lahko ovirali potek 
mestnega prometa. 

(4) Med odmori voznik ne sme opravljati nobenih drugih del, 
drugače se ta čas ne šteje za odmor. Za drugo delo se ne 
šteje čas čakanja in čas, ko voznik ne vozi, čas pa prebije v 
vozilu, ki se vozi na trajektu ali na vlaku. 

(5) Odmori po tem členu ne štejejo za dnevni počitek. 

v 
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(6) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

Dnevni počitek 
69.c člen 

(1) Voznik mora imeti v 24 urah najmanj 11 neprekinjenih ur 
dnevnega počitka, ki se lahko v posameznem tednu največ 
trikrat skrajša na najmanj 9 neprekinjenih ur, pod pogojem, da 
se mu kot nadomestilo pred koncem naslednjega tedna 
omogoči počitek, podaljšan za enako obdobje, kot mu je bil 
skrajšan v prejšnjem tednu. 

(2) V dnevih, ko se počitek ne skrajša v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se lahko počitek izkoristi v dveh ali treh ločenih 
obdobjih v 24 urah. Eno od teh obdobij mora trajati najmanj 8 
neprekinjenih ur. Voznik mora imeti v tem primeru skupno 
najmanj 12 ur dnevnega počitka. 

(3) Če se pri vožnji menjavata najmanj dva voznika, mora imeti 
vsak voznik v 30 urah najmanj 8 nepretrganih ur dnevnega 
počitka. 

(4) Dnevni počitek voznik lahko prebije v vozilu, če to vozilo stoji 
in je opremljeno z ležiščem. 

(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

Prekinitev dnevnega počitka 
69.Č člen 

(1) Ne glede na določbe 69.c člena tega zakona se lahko dnevni 
počitek prekine samo enkrat, če so za voznika, ki prevaža 
blago ali potnike in spremlja vozilo, ki se prevaža s trajektom 
ali vlakom, kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 

voznik mora imeti možnost preživeti del dnevnega počitka 
na kopnem neposredno pred ali po delu dnevnega počitka, 
ki ga je preživel na trajektu ali vlaku; 
čas med obema deloma dnevnega počitka iz prejšnje 
alinee mora biti čim krajši in v nobenem primeru ne sme 
presegati 1 ure pred ali po vkrcanju ali izkrcanju vozila na 
trajekt oziroma vlak. V čas vkrcavanja oziroma 
izkrcavanja se všteva tudi čas porabljen za carinske 
formalnosti; 

voznik mora imeti v času obeh delov dnevnega počitka 
zagotovljeno ležišče. 

(2) Če je dnevni počitek prekinjen na način, določen v tem členu, 
mora biti skupni čas dnevnega počitka podaljšan za 2 uri. 

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

Tedenski počitek 
69.d člen 

(1) V vsakem tednu se eden od počitkov iz 69.c člena tega 
zakona podaljša tako, da dnevni počitek skupaj s tedenskim 
počitkom znaša najmanj 45 neprekinjenih ur (v nadaljnjem 
besedilu: tedenski počitek). 

(2) Tedenski počitek se lahko skrajša na najmanj 36 neprekinjenih 
ur, če poteka na mestu, kjer je na podlagi licence zagotovljeno 
parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanjen, ali na 
najmanj 24 neprekinjenih ur, če poteka drugje. 

(3) Vsako zmanjšanje tedenskega počitka je treba nadomestiti z 
enakovrednim neprekinjenim počitkom pred koncem tretjega 
tedna, šteto od tedna, v katerem je bil tedenski počitek 
skrajšan. 

(4) Tedenski počitek, ki se začne v enem tednu in se nadaljuje v 
naslednji teden, se lahko prišteje kateremukoli od teh dveh 
tednov. 

(5) Pri mednarodnem občasnem prevozu in izmeničnih vožnjah 
potnikov, za katere velja četrti odstavek 69. a člena tega 
zakona, se lahko tedenski počitek prenese v naslednji teden 
in se izkoristi skupaj s tedenskim počitkom v tem tednu. 

(6) Vsak počitek, ki je nadomestilo za skrajšanje dnevnega ali 
tedenskega počitka, mora biti dodan drugemu, najmanj 8 ur 
trajajočemu počitku. Na njegovo zahtevo se vozniku dodeli v 
kraju, kjer ima prevoznik na podlagi licence zagotovljeno 
parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanjen. 

(7) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim ali šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali šestim odstavkom tega 
člena. 
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Prepoved določenih vrst plačil 
69. e člen 

(1) Prepovedano je kakršnokoli nagrajevanje voznika za 
prevoženo razdaljo ali količino prevoženega blaga, če so s 
tem kršeni predpisi o času trajanja vožnje in počitkih voznikov 
ali drugi predpisi o varnosti cestnega prometa. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 100.000 tolarjev. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbo tega člena. 

Izjeme 
69. f člen 

Določbe od 69. do 70.a člena tega zakona ne veljajo za prevoze: 

z vozili, ki v skladu s predpisi ne potrebujejo tahografa ali 
snemalne opreme; 
z vozili, s katerimi se opravlja prevoz potnikov v linijskem 
mestnem prometu; 
z vozili, s katerimi se opravljajo javni linijski prevozi potnikov 
v cestnem prometu, pri katerih skupna dolžina prevozov, ki 
jih opravi vozilo v enem dnevu, ne presega 50 km.« 

11. člen 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"70. člen 

(1) Motorna vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom, morajo 
imeti v njem pravilno vložen in izpolnjen ustrezen zapisni list 
o tipu tahografa in hitrostnemu območju. Voznik mora imeti pri 
sebi ključ tahografa in izpolnjene zapisne liste iz tahografa, iz 
katerih so razvidni podatki o vožnji, odmorih in počitkih ter 
drugih dejavnostih voznika v tekočem tednu, ter zapisni list 
za zadnji dan vožnje v preteklem tednu. V primeru, da je bil 
voznik v tekočem tednu odsoten z dela, mora imeti v vozilu 
potrdilo delodajalca o odsotnosti z dela. Pri elektronski snemalni 
opremi, ki beleži podatke na drugačen način kot tahograf, 
nadomešča zapisni list zapisna kartica. 

(2) Voznik je na zahtevo policista ali pristojnega inšpektorja dolžan 
omogočiti kontrolo tahografa ali snemalne opreme ter izročiti 
na vpogled zapisne liste, zapisno kartico ali izpis iz snemalne 
opreme kakor tudi dovoliti pregled zapisnih listov, zapisne 
kartice ali izpisa iz snemalne opreme. Policist ali pristojni 
inšpektor lahko začasno odvzame zapisni list ali izpis iz 
snemalne opreme kot dokazilo v postopku ali v isti namen 
opravi prepis podatkov iz zapisne kartice. 

(3) Če policist ali pristojni inšpektor posumi, da tahograf ali 
snemalna oprema ne deluje pravilno, lahko odredi, da se 
opravi poseben pregled tahografa ali snemalne opreme in 
vseh, z njim povezanih drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni 
v vozilu za pravilno delovanje le teh. 

(4) Poseben pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne 
osebe, ki jih imenuje minister, pristojen za meroslovje. O 
posebnem pregledu izdajo pisno mnenje. 

(5) Tahograf ali snemalna oprema ne smeta biti poškodovana, 
pokvarjena ali predelana tako, da beležita manjše hitrosti 
oziroma spremenjene druge vrednosti. 

(6) Če se pri posebnem pregledu tahografa ali snemalne opreme 
ugotovi, da sta poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, 
da beležita manjše hitrosti oziroma spremenjene druge 
vrednosti oziroma se ugotovi, da sploh ne deluje, plača 
stroške pregleda lastnik vozila, katerega tahograf ali snemalna 
oprema je bila pregledana. 

(7) Uporabljene zapisne liste ali zapisne kartice, izpise iz te kartice 
ali podatke, zapisane na drugi medij, mora prevoznik hraniti 
na sedežu eno leto. 

(8) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali petim 
odstavkom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim ali sedmim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 tolarjev. 

(10)Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s petim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev. 

(11) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s petim odstavkom tega člena.". 

12. člen 

Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi: 

"Zapisni list, zapisna kartica 
70.a člen 

(1) Voznik ne sme uporabljati poškodovanih ali umazanih zapisnih 
listov in ne ponarejene ali poškodovane zapisne kartice. Če 
je poškodovan ali umazan zapisni list zamenjal, mora starega 
priložiti k novemu. 

(2) Vozniki morajo uporabljati zapisne liste ali zapisne kartice 
vsak dan vožnje, od trenutka, ko prevzamejo vozilo, in jih ne 
smejo odstraniti pred koncem dneva oziroma dela. 

(3) Nobenega zapisnega lista ali zapisne kartice se ne sme 
uporabljati dlje kot do konca obdobja, za katerega je namenjen. 
Če voznik zaradi morebitne odsotnosti iz vozila ne more 
primemo uporabljati nameščene opreme, se časovna obdobja, 
določena v a, b in c točkah četrtega odstavka tega člena na 
zapisni list vnesejo ročno, z avtomatskim snemanjem ali na 
drug način, napisana pa morajo biti razločno in ne smejo 
umazati zapisa. 

(4) Vozniki morajo zagotoviti, da se čas zapisa na posameznem 
listu ujema z uradno določenem časom v državi, kjer je bilo 
vozilo registrirano, in upravljati preklopne mehanizme ter 
zagotoviti, da so sproti in jasno zapisani: 

a) čas vožnje, 
b) čas drugih dejavnosti, 
c) druga obdobja, in sicer: 
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- čas, ko je čakal, to je čas, ko je bil v pripravljenosti na 
delovnem mestu, 
čas, ko je bil med vožnjo v vozilu kot sovoznik, 
čas, ko je počival med vožnjo drugega voznika, 
odmori med delom in čas dnevnega počitka. 

(5) Če med vožnjo pride do okvare tahografa ali snemalne 
opreme mora voznik na potni nalog zabeležiti vse podatke o 
različnih časovnih obdobjih, ki niso bila registrirana, če na 
potnem nalogu ni dovolj prostora, lahko voznik te podatke 
vpisuje na dodaten list, na katerega vpiše znamko in registrsko 
oznako vozila ter ime in priimek voznika. Ta dodatni list se 
priloži k potnemu nalogu. 

(6) Okvara iz prejšnjega odstavka se mora odpraviti takoj po 
končani vožnji, med katero je prišlo do okvare. Če vožnja 
traja več kot en teden od dne, ko je prišlo do okvare, se mora 
okvara odpraviti v času te vožnje. 

(7) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev.". 

13. člen 

V 71. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Širina in višina vozila pri gospodarski vožnji, razen pri prevozu 
oseb s cestnim turističnim vlakom, lahko ob upoštevanju prostega 
profila ceste in cestnih objektov odstopata od določil tega zakona 
oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za največ 10 %, 
ne sme pa biti presežena največja dovoljena masa vozila ali 
dovoljene osne obremenitve." 

V četrtem odstavku se za besedo "lokalne" dodata besedi "in 
nekategorizirane", za besedo "ceste" se postavi pika, ostalo 
besedilo tega odstavka pa črta. 

14. člen 

V 72. členu se pika na koncu prvega odstavka nadomesti z vejico 
in doda besedilo "razen v vozilih, ki imajo prostor za stojišča, na 
katerem potniki stojijo, in v vozilih mestnega potniškega prometa.". 

V drugem odstavku se besedi "zdravniškim spričevalom" 
nadomestita z besedami "veljavnim zdravniškim potrdilom", za 
besedama "dokažejo, da" pa dodajo besede "zaradi zdravstvenih 
razlogov". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Minister, pristojen za zdravstvo, izda natančnejši predpis o 
osebah, ki jim zaradi zdravstvenih razlogov ni treba uporabljati 
varnostnih pasov, ter o obliki in vsebini zdravniškega potrdila". 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

15. člen 

V 73. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni treba uporabljati 
zaščitne čelade vozniku motornega kolesa ali kolesa z motorjem, 
ki uporablja zadrževalni sistem, vgrajen na vozilu. Voznik mora 
imeti pri sebi izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila 
oziroma izjavo o ustreznosti vozila, iz katere je razvidno, da ima 
vozilo takšne tehnične lastnosti, ki dovoljujejo vožnjo brez zaščitne 
čelade in jo na zahtevo policista dati na vpogled.". 

16. člen 

Naslov pred 74. členom se spremeni tako, da se glasi: 
"Vleka pokvarjenih vozil" 

74. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"74. člen 

(1) Vleka dvoslednih motornih vozil je dovoljena le, če se ta zaradi 
okvare ne morejo sama premikati. Vleka enoslednih vozil je 
prepovedana. 

(2) Vleka pokvarjenih vozil je prepovedana na avtocesti in na 
cesti, rezervirani za motorna vozila. 

(3) Če se dvosledno motorno vozilo pokvari na cesti iz prejšnjega 
odstavka, je vleka dovoljena le do najbližjega izvoza. 

(4) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov. 

(5) Med vleko mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena 
rumena utripajoča luč, ki mora biti dobro vidna z vseh strani. 
Če rumena utripajoča luč ni dobro vidna z zadnje strani, mora 
biti taka luč tudi na vlečenem vozilu. 

(6) Med vleko motornega vozila, ki zakriva predpisane luči na 
vlečnem vozilu, mora imeti vlečeno vozilo na zadnji strani luči 
za označevanje vozila in dajanje svetlobnih znakov, ki delujejo 
sočasno z lučmi na vlečnem vozilu, in dva trikotna odsevnika, 
predpisana za priklopna vozila. 

(7) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena 
je po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, 
dovoljena vleka pokvarjenega tovornega vozila ali avtobusa 
do najbližjega kraja, kjer je mogoče okvaro odpraviti, če vleka 
takega vozila po cesti nižje kategorije ni mogoča. 

(8) Pri vleki po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, 
mora biti vlečeno vozilo oprto na vlečno vozilo ali na priklopno 
vozilo za vleko pokvarjenih vozil, na obeh vozilih pa morata 
biti prižgani najmanj po dve dobro vidni rumeni utripajoči luči. 

(9) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(10) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev.". 
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17. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"75. člen 

(1) Pri vleki ponoči morajo biti na zadnji strani vlečenega vozila 
prižgane luči za označevanje vozila (pozicijske luči). 

(2) Kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 metrov, je vleka 
pokvarjenih vozil prepovedana. Če se takšne razmere pojavijo 
med vleko ali se vozilo na cesti pokvari v takšnih razmerah, 
je vleka dovoljena do najbližjega kraja, kjer je mogoče 
pokvarjeno vozilo izločiti iz prometa. 

(3) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 
tolarjev". 

18. člen 

V 89. členu se sedemnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(17) Med vožnjo v osebnem avtomobilu morajo biti otroci, mlajši 
od 12 let in manjši od 150 cm, zavarovani z ustreznimi 
zadrževalnimi sistemi, ki so primerni otrokovi telesni rasti in telesni 
masi. V osebnih avtomobilih, v katerih zaradi konstrukcijskih 
lastnosti avtomobila otroka ni mogoče zavarovati na tak način, 
smejo sedeti ti otroci le na zadnjih sedežih.". 

19. člen 

V 97. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(8) Ne glede na določbe 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 29. 
člena tega zakona lahko vozijo na avtocestah in cestah, 
rezerviranih za motorna vozila, s fizično ločenima smernima 
voziščema, ki imata najmanj po dva prometna pasova, z največjo 
dovoljeno hitrostjo: 

1. 80 km/h: 
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 7,5 t in 

tovorna vozila s priklopnimi vozili; 

2. 90 km/h: 
motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 12 ton, če imajo to vpisano v prometnem 
dovoljenju in 

3. 100 km/h 
- avtobusi, razen zgibnih avtobusov in avtobusov, s katerimi 

se vozijo skupine otrok, če imajo to vpisano v prometnem 
dovoljenju, in 

- druga motorna vozila brez priklopnih vozil iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 29. člena tega zakona, katerih največja 
dovoljena masa ne presega 12 ton, razen vozil, ki prevažajo 
nevarne snovi, če imajo to vpisano v prometnem dovoljenju". 

Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, 
ki se glasita: 

"(9) Vpis v prometno dovoljenje se opravi na zahtevo stranke, če 
ima vozilo: 

vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles in 
servo volan; 

- pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda; 
- z varnostnimi pasovi in naslonjali za glavo opremljene sedeže, 

pred katerimi ni sedeža ali ustrezne pregrade. 

Pregled ustreznosti vozila za vožnjo s hitrostjo 90 km/h oziroma 
100 km/h opravi organizacija, ki je pristojna za homologacijo vozil, 
če je bilo vozilo že registrirano v Republiki Sloveniji pa ta pregled 
opravi organizacija, ki je pooblaščena za opravljanje tehničnih 
pregledov vozil. 

(10) Vozilo iz osmega odstavka tega člena, ki je registrirano v 
tujini, sme voziti s hitrostjo 90 oziroma 100 km/h tudi če nima tega 
vpisa v prometnem dovoljenju, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
odstavka, voznik pa ima pri sebi dovoljenje oziroma certifikat, s 
katerim pristojni organ ali pooblaščena organizacija države, v 
kateri je vozilo registrirano, dovoljuje za to vozilo vožnjo s takšno 
hitrostjo.". 

Dosedanji deveti do osemnajsti odstavek postanejo enajsti do 
dvajseti odstavek. 

V novem sedemnajstem odstavku se beseda "enajstim" 
nadomesti z besedo "trinajstim". 

V novem osemnajstem odstavku se beseda "devetim" nadomesti 
z besedo "enajstim". 

V novem devetnajstem odstavku se besede "desetim ali 
dvanajstim" nadomestijo z besedami "dvanajstim ali štirinajstim". 

V novem dvajsetem odstavku se beseda "trinajstim" nadomesti z 
besedo "petnajstim". 

20. člen 

V 102. členu se pika na koncu petega odstavka nadomesti z 
vejico in doda besedilo "razen tistih, ki ravnajo v nasprotju s 
prometnimi znaki za omejitev hitrosti.". 

21. člen 

114. člen se spremeni in se glasi: 

"114. člen 

1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo sme voziti oseba, ki: 
ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga 
vozi, 
se je po predpisanem programu usposobila za vožnjo vozil s 
prednostjo oziroma vozil za spremstvo, < 

- v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena ali ki ni v 
kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve 
prometne nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje 
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, 
ki je imela za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt 
poškodovanega, 
v evidenci nima več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu. 

(2 Usposabljanje iz tretje alinee prejšnjega odstavka izvajajo po 
predpisanem programu organi in organizacije, ki uporabljajo vozila 
s prednostjo in vozila za spremstvo. O usposabljanju vodijo 
evidenco, ki vsebuje poleg kraja in datuma usposabljanja tudi 
naslednje podatke o udeležencih usposabljanja: enotno matično 
številko, ime in priimek, kraj in datum rojstva, ter naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča. 

22. april 2002 11 poročevalec, št. 41 



(3) Določba druge alinee prvega odstavka tega člena se ne 
uporablja za voznike vozil s prednostjo oziroma vozil za 
spremstvo, ki ob uveljavitvi tega zakona poklicno ali pri opravljanju 
svojega poklica vozijo takšna vozila najmanj pet let. 

(4) Organi in organizacije iz drugega odstavka tega člena so 
dolžni za vse svoje voznike redno preverjati, če izpolnjujejo pogoje, 
predpisane v prvem odstavku tega člena. Organi, ki vodijo evi- 
dence podatkov iz prvega odstavka tega člena, jim morajo na 
njihovo zahtevo brezplačno posredovati te podatke. 

(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vozila s prednostjo 
in vozila za spremstvo, na katera je dovoljeno namestiti in 
uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih 
znakov, vrste posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, pogoje in 
način njihove uporabe, ter predpiše program usposabljanja za 
voznike vozil s prednostjo in vozil za spremstvo. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi 
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena. Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki odredi, dovoli ali dopusti vožnjo vozila s 
prednostjo ali vozila s spremstvom v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 
100.000 tolarjev.« 

22. člen 

117. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"117. člen 

(1) V cestnem prometu ne smejo imeti alkohola v organizmu: 

1. vozniki motornih vozil kategorije C, D, E, B+E, C+E in 
D+E; 

2. vozniki vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz oseb ali 
stvari ali prevoz oseb za lastne potrebe; 

3. vozniki vozil, s katerimi se prevaža nevarno blago; 
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic, 

kadar opravljajo ta poklic; 
5. vozniki inštruktorji med usposabljanjem kandidatov za 

voznike v vožnji motornega vozila; 
6. kandidati za voznike med usposabljanjem v vožnji 

motornega vozila; 
7. vozniki začetniki; 
8. vozniki motornih vozil, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali 

v Vozniškem dovoljenju nimajo vpisane kategorije 
motornega vozila, ki ga vozijo; 

9. vozniki, ki vozijo skupine otrok. 

(2) Drugi vozniki imajo lahko do vključno 0,5 grama alkohola na 
kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka. 

(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek: 

a) če ima do vključno 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 
do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka, z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev in 1 do 
3 kazenskimi točkami; 

b) če ima več kot 0,5 do vključno 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z denarno kaznijo 
najmanj 45.000 tolarjev In 4 do 5 kazenskimi točkami; 

c) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali 
več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 
z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev in 6 do 7 
kazenskimi točkami ali kaznijo zapora in 6 do 7 kazenskimi 
točkami. 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek: 

a) če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi 
ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka in kaže znake nezanesljivega ravnanja, z denarno 
kaznijo najmanj 20.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi 
točkami; 

b) če ima več kot 0,50 do vključno 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, z denarno kaznijo 
najmanj 35.000 tolarjev in 4 do 5 kazenskimi točkami; 

c) če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali 
več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 
z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 6 do 7 
kazenskimi točkami ali kaznijo zapora in 6 do 7 kazenskimi 
točkami; 

(5) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena, 
se izreče vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več 
kot 1,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, poleg denarne 
kazni ali kazni zapora namesto kazenskih točk sankcija 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne glede na 
število do tedaj doseženih kazenskih točk". 

23. člen 

V 119. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: 

" - vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in 
ima v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, ali 
več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;". 

V drugem odstavku se črta beseda "denarnih". 

24. člen 

V 120. členu se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek spremenijo 
tako, da se glasijo: 

"(1) Policist sme zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec v cestnem 
prometu v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, 
odrediti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje 
alkohola. Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v 
organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, mu policist prepove 
nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila začasno odvzame 
vozniško dovoljenje, zoper druge udeležence v cestnem 
prometu, ki so očitno pod vplivom alkohola in ovirajo ali 
ogrožajo cestni promet, pa sme odrediti ukrepe, s katerimi jih 
izloči iz cestnega prometa. 

(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi 
udeleženec v cestnem prometu, kateremu je bil preizkus 
odrejen. Če voznik, pri katerem je iz rezultata preizkusa z 
indikatorjem alkohola v izdihanem zraku razvidno, da ima v 
organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, odkloni podpis, 
vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik in odredi zanj 
strokovni pregled ali preizkus z merilnikom alkohola v 
izdihanem zraku (etilometrom). 
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(3) Udeleženec v cestnem prometu, kateremu odredi policist 
preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku ali preizkus 
z merilnikom alkohola v izdihanem zraku, mora ravnati po 
odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist to vpiše v 
zapisnik, vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku 
motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško 
dovoljenje. Če udeleženec v cestnem prometu, razen 
udeleženca v prometni nesreči, zaradi zdravstvenega stanja 
ali zaradi drugega objektivnega vzroka, ne more opraviti 
preizkusa, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, 
ki opravi strokovni pregled, ugotovi, daje pod vplivom alkohola, 
policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega 
vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje. 

(4) Za odklonitev šteje poleg neposredne odklonitve tudi ravnanje 
udeleženca v cestnem prometu, ki preizkusa ne opravi tako, 
kot je predpisal proizvajalec sredstva ali naprave, ali ravnanje, 
s katerim ovira ali onemogoči izvedbo preizkusa oziroma 
strokovnega pregleda ali poškoduje oziroma uniči vzorec za 
analizo. 

(5) Če udeleženec v cestnem prometu oporeka rezultatu 
preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz 
katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot 
dovoljuje ta zakon, mu odredi policist strokovni pregled ali 
preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku 
(etilometrom). Na strokovni pregled oziroma preizkus z 
merilnikom alkohola odpelje udeleženca v cestnem prometu 
policist s službenim vozilom. Stroške prevoza do kraja, kjer 
se opravi strokovni pregled ali preizkus z merilnikom alkohola 
in stroške pregleda oziroma preizkusa plača udeleženec v 
cestnem prometu, če se izkaže, da ima v organizmu več 
alkohola, kot dovoljuje ta zakon. V nasprotnem primeru stroški 
prevoza in pregleda oziroma preizkusa bremenijo organ, ki je 
pregled odredil." 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, 
ki se glasijo: 

"(6) Udeležencu v cestnem prometu, ki kaže znake motenj v 
vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v 
cestnem prometu, in ki je opravil preizkus z indikatorjem ali 
merilnikom alkohola v izdihanem zraku, rezultat pa kaže na 
prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, odredi policist strokovni 
pregled. 

(7) Če so podani razlogi za sum, da je udeleženec v cestnem 
prometu pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za 
vožnjo, policist odredi in izvede postopek za prepoznavo 
znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v 
organizmu. V primeru prepoznava takega znaka oziroma 
simptoma, ali če udeleženec v cestnem prometu odkloni 
sodelovanje v postopku za prepoznavo znakov oziroma 
simptomov ali postopka ni mogoče opraviti, mu odredi policist 
strokovni pregled. Stroške prevoza do kraja, kjer se opravi 
strokovni pregled, ter stroške postopka za prepoznavo 
znakov oziroma simptomov in strokovnega pregleda plača 
udeleženec v cestnem prometu, če se ugotovi, da je pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi. V nasprotnem primeru bremenijo stroški prevoza in 
pregleda organ, ki je pregled odredil. 

(8) Udeleženec v cestnem prometu, kateremu je policist odredil 
strokovni pregled, mora ravnati po policistovi odredbi. Vozniku, 
kateremu je odredil strokovni pregled, prepove policist 
nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno 
vzame vozniško dovoljenje, razen v primeru iz tretjega 
odstavka tega člena, ko voznik zaradi zdravstvenega stanja 
ali drugega objektivnega vzroka ne more opraviti preizkusa, 

zdravnik pa pri strokovnem pregledu ugotovi, da ni pod vplivom 
alkohola". 

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta deveti in deseti 
-odstavek. 

V novem devetem odstavku se beseda "telesnih" nadomesti z 
besedo "telesne", za besedo "pomanjkljivosti" se doda vejica in 
beseda "poškodbe". Besede "in predlaga kontrolni pregled" se 
nadomestijo z besedami "lahko pa predlaga tudi zdravniški 
pregled". 

V novem desetem odstavku se beseda "petim" nadomesti z 
besedo "osmim", za besedama "se vozniku" pa se dodata besedi 
"motornega vozila". 

25. člen 

Za 120. členom se doda nov 120.a člen, ki se glasi: 

" 120. a člen 

Če preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku pokaže, 
da ima voznik motornega vozila v organizmu več kot 1,50 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 miligrama alkohola v litru 
izdihanega zraka, ali da ima voznik, ki je povzročil prometno 
nesrečo, v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram 
krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, 
se zanj odredi strokovni pregled ali preizkus z merilnikom alkohola 
v izdihanem zraku (etilometrom)" 

26. člen 

V 122. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(7) Policist lahko, zaradi ugotovitve ali imajo udeleženci prometne 
nesreče v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, 
odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. 

Pri tem se za udeležence prometne nesreče I. in II. kategorije 
smiselno uporabljajo določila tega zakona o preizkusu s sredstvi 
in napravami, ter strokovnem pregledu. 

Za udeležence prometne nesreče I. ali II. kategorije, ki jih ni bilo 
mogoče preizkusiti z indikatorjem alkohola, odredi policist 
strokovni pregled ali preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem 
zraku (etilometrom). 

Udeležencem prometne nesreče III. ali IV. kategorije, lahko policist 
odredi strokovni pregled, ne da bi pred tem odredil preizkus z 
indikatorjem alkohola.". 

Za sedmim odstavkom se dodajo novi osmi, deveti in deseti 
odstavek, ki se glasijo: 

"(8) Če so podani razlogi za sum, da je udeleženec v prometni 
nesreči pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, 
policist odredi in izvede postopek za prepoznavo znakov oziroma 
simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. V primeru 
prepoznava takega znaka oziroma simptoma, ali če udeleženec 
v cestnem prometu odkloni sodelovanje v postopku za 
prepoznavo znakov oziroma simptomov ali postopka ni mogoče 
opraviti, mu odredi policist strokovni pregled. Če so podani razlogi 
za sum, da je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno 
udeležbo v cestnem prometu, udeleženec v prometni nesreči III. 
ali IV. kategorije, mu lahko odredi policist strokovni pregled, ne da 
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bi pred tem izvedel postopek za prepoznavo znakov oziroma 
simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. 

(9) V primerih iz tega člena se za preizkus z indikatorjem ali 
merilnikom alkohola oziroma strokovni pregled smiselno 
uporabljajo določila tega zakona o preizkusu s sredstvi ali 
napravami ter o strokovnem pregledu. 

(10) Za umrle udeležence prometne nesreče sme odrediti 
preiskovalni sodnik ali policist odvzem telesnih tekočin za analizo.". 

Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo enajsti do 
petnajsti odstavek. 

V novem dvanajstem odstavku se za besedo "nesreči" postavi 
pika,ostalo besedilo tega odstavka pa črta". 

Za novim petnajstim odstavkom se dodajo novi šestnajsti, 
sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se 
glasijo: 

»(16) Minister, pristojen za zdravje, predpiše vrste in način zbiranja 
podatkov ter vodenje evidenc o umrlih in o poškodovanih v 
prometnih nesrečah. 

(17) V prometni nesreči udeleženi voznik motornega vozila oziroma 
voznik inštruktor iz prvega odstavka 117. člena tega zakona, ki 
ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena, se 
kaznuje za prekršek: 

a) z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi 
točkami, če ima do vključno 0,5 grama alkohola na kilogram 
krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka; 

b) z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev in 4 do 5 kazenskimi 
točkami, če ima več kot 0,5 do vključno 1,10 grama alkohola 
na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka; 

c) z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev in 6 do 7 
kazenskimi točkami ali kaznijo zapora in 6 do 7 kazenskimi 
točkami, če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi 
ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka; 

(18) V prometni nesreči udeleženi voznik iz drugega odstavka 
117. člena tega zakona, ki ravna v nasprotju z določbo šestega 
odstavka tega člena, se kaznuje za prekršek: 

a) z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi 
točkami, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram 
krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega 
zraka in kaže znake nezanesljivega ravnanja; 

b) z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 4 do 5 kazenskimi 
točkami, če ima več kot 0,50 do vključno 1,10 grama alkohola 
na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka; 

c) z denarno kaznijo najmanj 90.00JD tolarjev in 6 do 7 kazenskimi 
točkami ali kaznijo zapora in 6 do 7 kazenskimi točkami, če 
ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 
0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka; 

(19) Ne glede na določbe sedemnajstega in osemnajstega 
odstavka tega člena, se izreče v prometni nesreči udeleženemu 
vozniku motornega vozila ali vozniku inštruktorju, ki ravna v 
nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena in ima v 
organizmu več kot 1,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več 
kot 0,71 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, poleg 
predpisane denarne kazni ali kazni zapora namesto kazenskih 
točk sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne 
glede na število do tedaj doseženih kazenskih točk. 

(20) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek 
drugi udeleženci prometne nesreče, ki ravnajo v nasprotju z 
določbo šestega odstavka tega člena. 

Dosedanji trinajsti do devetnajsti odstavek postanejo enaindvajseti 
do sedemindvajseti odstavek.«. 

V novem dvaindvajsetem odstavku se črta beseda "drugi". 

V novem triindvajsetem odstavku se črtata besedi "ali šestim". 

V novem štiriindvajsetem odstavku se beseda "desetim" 
nadomesti z besedo "trinajstim". 

V novem petindvajsetem odstavku se beseda "enajstim" 
nadomesti z besedo "štirinajstim". 

V novem šestindvajsetem odstavku se beseda "devetim" 
nadomesti z besedo "dvanajstim", beseda "dvanajstim" pa se 
nadomesti z besedo "petnajstim". 

V novem sedemindvajsetem odstavku se beseda "dvanajstim" 
nadomesti z besedo "petnajstim." 

27. člen 

V 124. členu se v šestem odstavku beseda "Voznikom" nadomesti 
z besedo "Osebam". 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"(7) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu, 
katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja 
z uporabo stopalke za plin ali zavore - vozila z avtomatskim 
menjalnikom, se to zabeleži v vozniško dovoljenje, izdano taki 
osebi. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo, se sme voziti 
samo vozila z avtomatskim menjalnikom.". 

Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo osmi, deveti 
in deseti odstavek. 

V novem osmem odstavku se beseda "voznik" nadomesti z 
besedo "imetnik". 

V novem desetem odstavku se besede "ob prvem prenehanju" 
nadomestijo z besedami "ob prvi izrečeni sankciji prenehanja" za 
besedo "točke" pa dodajo besede "oziroma za katerega ji je bila 
izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja". 

28. člen 

V 127. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

" (1) Pravico voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo 
ima oseba, ki: 

je telesno in duševno zmožna voziti motorno vozilo; 
je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil; 

- ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste oziroma 
tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo 
vozi in ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo 
vpisano v njenem vozniškem dovoljenju; 
ima v času, ko vozi vozilo, veljavno vozniško dovoljenje 
oziroma ji vozniško dovoljenje ni odvzeto ali začasno odvzeto 
oziroma se ji ne izvršuje izrečena kazen oziroma varstveni 
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema 
vozniškega dovoljenja ali varstveni ukrep prepovedi uporabe 
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tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, 
oziroma se ji ne izvršuje sankcija prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja; 
uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem 
vozniškem dovoljenju". 

29. člen 

V prvem odstavku 128. člena se črtajo besede "(v nadaljnjem 
besedilu: dovoljenje za vožnjo)", besede "dovoljenje za vožnjo" v 
vseh sklonih v tem členu pa se nadomestijo z besedama "vozniško 
dovoljenje" v ustreznem sklonu. 

V devetem odstavku se za besedama "kategorije G" dodajo 
besede "in kategorije A za motorna kolesa, katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 50 km/h.". 

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi: 

»Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil 
kategorije A brez omejitev, smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi 
trikolesa.«. 

Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti 
odstavek. 

30. člen 

V 129. členu se za deveto alineo črta pika in dodajo tri nove 
alinee, ki se glasijo: 

- za vozila kategorije B + EinC + E -18 let; 
- za vozila kategorije D + E - 21 let: 
- za vozila kategorije I -16 let.«. 

31. člen 

V 130. členu se črta četrti odstavek. 

32. člen 

Naslov pred 131. členom se spremeni tako, da se glasi "Prijava 
spremembe prebivališča". 

131. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"131. člen 

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki spremeni stalno 
prebivališče z območja ene upravne enote na drugo upravno 
enoto in imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima v 
Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, pa začasno 
prebivališče spremeni z območja ene upravne enote na območje 
druge upravne enote, mora kot imetnik vozniškega dovoljenja 
zahtevati vpis spremembe prebivališča v vozniško dovoljenje, in 
sicer v petnajstih dneh po taki spremembi prebivališča". 

33. člen 

Za 131. členom se doda nov naslov "Nadomestilo vozniškega 
dovoljenja" in nov 131 .a člen, ki se glasi: 

" 131 .a člen 

Namesto izgubljenega ali ukradenega veljavnega vozniškega 
dovoljenja izda pristojna upravna enota na zahtevo stranke novo 
vozniško dovoljenje (duplikat). Zahtevi za izdajo takega novega 
vozniškega dovoljenja mora stranka, poleg svoje fotografije, priložiti 
tudi dokazilo o preklicu veljavnosti izgubljenega oziroma 
ukradenega vozniškega dovoljenja v Uradnem listu Republike 
Slovenije". 

34. člen 

V tretjem odstavku 132. člena se besede "in zamenjavo vozniških 
dovoljenj" nadomestijo z besedilom "in za nadomestitev in 
zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode pripomočkov, ki jih 
mora voznik uporabljati pri vožnji vozila in omejitev". 

35. člen 

V prvi alinei 133. člena se beseda "vozniku" nadomesti z besedami 
"imetniku vozniškega dovoljenja", v drugi alinei pa se besedi 
"upravno enoto" nadomesti z besedo "organ". 

V osmi alinei se za besedama "posamezne kategorije," doda 
besede "podkategorije ter nacionalne kategorije vozil,". 

36. člen 

V sedmem odstavku 134. člena se besede "vozniku tujcu pa še 
kazen" nadomestijo z besedami "tujcu pa se lahko izreče tudi 
varstveni ukrep". 

37. člen 

Prvi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, 
in državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko 
Slovenijo z namenom stalnega prebivanja, ali če začasno prebiva 
v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, lahko, če izpolnjujeta 
druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, 
v enem letu od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji zahtevata 
zamenjavo veljavnega tujega vozniškega dovoljenja za slovensko 
vozniško dovoljenje. Tujcu in državljanu Republike Slovenije, ki 
po določbi tega odstavka ne zahtevata zamenjave tujega 
vozniškega dovoljenja v enem letu po pričetku prebivanja v 
Republiki Sloveniji ali vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo z 
namenom stalnega prebivanja v njej, prične enoletni rok, v 
katerem lahko zahtevata zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja 
za slovensko vozniško dovoljenje, ponovno šteti, če zapustita 
Republiko Slovenijo za čas najmanj enega leta in se vrneta v 
Republiko Slovenijo. Slovensko vozniško dovoljenje se Izda brez 
opravljanja vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil tiste 
kategorije, kijih imata pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. 
Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto tujega 
vozniškega dovoljenja.Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja 
diplomatskih In konzularnih predstavništev, misij tujih držav in 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob 
zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne zahtevajo dokazila o 
telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila.". 
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38. člen 

V 139. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"(3) Kadar poučuje vožnjo v cestnem prometu je voznik inštruktor 
odgovoren za varnost vožnje. Voznik Inštruktor se kaznuje za 
prekršek, ki ga je storil kandidat za voznika, razen če ga ni mogel 
preprečiti.". 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

39. člen 

V prvem odstavku 151. člena se besede "kategorije A, B, C, D, E 
in F" nadomestijo z besedami "ali skupine vozil, razen vozil 
kategorije G". 

V drugem odstavku se besede "se izvaja organiziran tečaj" 
nadomestijo z besedami "imajo stalno prebivališče ali začasno 
prebivališče več kot 6 mesecev.". 

Za tretjim odstavkom se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C smejo 
opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil kategorije B.". 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

V novem petem odstavku se za besedami "najmanj dve leti." 
dodajo besede ", ali če so kot vozniki inštruktorji poučevali v 
praktični vožnji kandidate za voznike motornih vozil kategorije C 
najmanj dve leti, ali če so kot člani izpitne komisije, ocenjevali 
kandidate za voznike motornih vozil kategorije C na izpitu iz vožnje 
vozila najmanj dve leti.". 

40. člen / 
V drugem odstavku 154. člena se besedilo "Član izpitne komisije 
je lahko oseba, ki najmanj dve leti dela" nadomestijo z besedilom 
"Predsednik, namestnik predsednika ali član izpitne komisije je 
lahko oseba, ki je najmanj dve leti delala". 

41. člen 

V prvem odstavku 157. člena se besede "kategorij A, B, C, D, E in 
F" nadomestijo z besedami "razen kategorije G." 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Na vozniškem izpitu za kategorijo G se ugotavlja, ali kandidat 
za voznika motornih vozil te kategorije obvlada teoretično znanje, 
ki je predpisano s programom usposabljanja." 

Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se 
glasita: 

"(3) Oseba, ki zaradi telesnih zmožnosti za vožnjo motornih vozil, 
sme voziti v cestnem prometu le tem zmožnostim prilagojeno 
vozilo, mora opravljati praktični del vozniškega izpita na tako 
prilagojenem motornem vozilu. Oseba, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje, pa ji je obveza voziti motorno vozilo, prilagojeno njenim 
telesnim zmožnostim, bila določena po opravljenem vozniškem 
izpitu za to kategorijo vozil, mora ponovno opraviti praktični del 
vozniškega izpita na tako prilagojenem vozilu, za čas, dokler 

tega dela vozniškega izpita ne opravi, pa se ji odvzame vozniško 
dovoljenje take kategorije. V izdano vozniško dovoljenje take 
osebe se vnese/vpiše podatek, da sme voziti le prilagojeno vozilo 
ter registrsko označbo in oznako prilagojenega vozila. 

(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik iz tretjega odstavka tega člena, ki vozi vozilo, ki ni vpisano 
v njegovo vozniško dovoljenje.". 

42. člen 

V 158. členu se za besedo "pogojih" doda vejica in beseda 
"ocenjevanju". 

43. člen 

V 163. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi: 

določi organizacije, ki ugotavljajo ustreznost prilagojenosti vozil 
telesnim zmožnostim osebam iz tretjega odstavka 157. člena 
tega zakon;". 

Doda se nova sedma alinea, ki se glasi: 

"-izda natančnejše predpise o pogojih in načinu opravljanja izpita 
iz prve pomoči ter o evidencah, ki jih vodijo izpitne komisije.". 

44. člen 

V prvem odstavku 164. člena se besede "kategorij A, B, C, D in E" 
nadomestijo z besedami "razen kategorij F, G, H in I". 

V drugem odstavku se za besedo "specialistu" dodajo besede 
"ali organizaciji iz šeste alinee 163. člena tega zakona". 

45. člen 

V prvem in drugem odstavku 165. člena se beseda "voznika" 
nadomesti z besedami "imetnika veljavnega vozniškega 
dovoljenja". 

V tretjem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: "V 
predlogu za napotitev morajo navesti razloge za podan sum, da 
imetnik vozniškega dovoljenja telesno ali duševno ni zmožen za 
vožnjo motornega vozila.". 

46. člen 

V drugem odstavku 166. člena se za besedo "poslan" dodajo 
besede "ali ga ne opravi v celoti". 

47. člen 

V tretjem odstavku 167. člena se za besedo "pregledom" dodajo 
besede "pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma 
pooblaščenem zasebnem zdravniku ali pred posebno komisijo". 

48. člen 

V prvem odstavku 168. člena se besede "kategorij A, B, C, D in E" 
nadomestijo z besedami "razen kategorij F, G, H in I.". 
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49. člen 

173. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"173. člen 

(1) Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, smejo biti v 
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če imajo registrsko številko, 
listino o registraciji vozila, brezhibne naprave in opremo ter 
označbo države, v kateri so registrirana, predpisane z veljavno 
mednarodno konvencijo o cestnem prometu. Glede dimenzij, 
skupne mase in osne obremenitve ter obvezne zimske opreme 
pa velja, da morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za motorna in 
priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji. Skupna masa 
vozila ne sme presegati največje dovoljene mase vozila. 

(2) Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.". 

50. člen 

V prvem odstavku 174. člena se 4. točka spremeni tako, da se 
glasi: 

"4) njihovi vozniki imajo med vožnjo pri sebi veljavno polico 
zavarovanja za avtomobilsko odgovornost". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v cestnem 
prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, če imajo 
brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki priklopniki pa 
morajo biti označeni tudi s ponovljeno registrsko tablico vlečnega 
vozila in predpisano označeni z veljavno nalepko za tehnični 
pregled.". 

V tretjem odstavku se besedilo "Za nova motorna vozila, ki še 
niso bila registrirana" nadomestijo z besedilom "Za motorna in 
priklopna vozila, ki niso registrirana,". 

V petem odstavku se znesek "25.000" nadomesti z zneskom 
"40.000". 

V sedmem odstavku se znesek "5.000" nadomesti z zneskom 
"10.000". 

51. člen 

V četrtem odstavku 175. člena se za besedami "vozila Ministrstva 
za notranje zadeve" doda besedilo "in Policije ter Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije.". 

52. člen 

V drugem odstavku 176. člena se besede "ali pogodbe o zakupu" 
nadomestijo z besedami "ali prodaje s pridržkom lastninske 
pravice", besede "oziroma zakupodajalca" pa se nadomestijo z 
besedami "oziroma lastnika vozila, ki je pridržal lastninsko 
pravico.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke: 

registrsko označbo; 
datum registracije; 

upravno enoto, ki vodi evidenco o vozilu; 
številko vpisa; 

- datum prve registracije vozila in podatke o prvi registraciji 
vozila v Republiki Sloveniji (datum, kraj, registrska označba); 
serijsko številko in datum izdaje prometnega dovoljenja; 
podatke o osebi, na zahtevo katere je vozilo registrirano 
(stranka) ime in priimek oziroma naziv, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma sedež; 
podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža; 

- podatke o vozilu: vrsta, znamka, tip, komercialna oznaka 
vozila, država, v kateri je bilo vozilo izdelano, leto izdelave, 
številka šasije oziroma karoserije in tip motorja, moč in 
prostornina motorja, masa praznega vozila, razen za osebne 
avtomobile, največja dovoljena masa vozila, razen za motorna 
kolesa, število sedežev in stojišč, oblika ali namen karoserije 
ali okvirja, barvo vozila in vrsta goriva, ki ga vozilo troši, 
razmerje med močjo motorja in maso vozila za motorna kolesa 
v kW/kg; 
podatke o tehničnem pregledu vozila: rok veljavnosti nalepke 
za tehnični pregled vozila, serijska številka nalepke in pravna 
oseba, ki je nalepko izdala; 
podatke o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno obvezno 
zavarovanje, in številko zavarovalne police; 

- številko izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila 
oziroma številko izjave o ustreznosti posamično pregledanega 
vozila". 

Četrti odstavek se črta. 

53. člen 

V prvem odstavku 177. člena se črta druga alinea. Tretja in četrta 
alinea se spremenita tako, da se glasita: 

"- dokazilo, da je vozilo označeno z veljavno nalepko za tehnični 
pregled; 

- izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, za katerega 
skladno s 188. členom tega zakona tehnični pregled ni 
obvezen;". 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, 
ki se glasijo: 

"(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi izvajanja 
operativnih nalog pri odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj in 
njihovih storilcev ter varovanju oseb in objektov izda za 
posamezna vozila Policije dve ali več prometnih dovoljenj in 
registrskih tablic v primerih, ko tako pisno odredi generalni direktor 
policije. 

(4) Upravna enota zavrne registracijo vozila, če ministrstvo, 
pristojno za homologacijo vozil, ugotovi, da je določen tip, varianta 
ali izvedenka vozila nevarna za cestni promet in prepove 
registracijo takih vozil ter izdajo izjav o ustreznosti in tehnični 
brezhibnosti vozila oziroma izjav o tehnični brezhibnosti vozila. 
Taka prepoved sme trajati največ 6 mesecev. 

(5) Veljavna nalepka za tehnični pregled, nalepljena na vozilo, 
označuje: 

čas, v katerem je veljaven tehnični pregled vozila oziroma 
čas, ob izteku katerega je treba opraviti tehnični pregled vozila, 
razen za vozila iz 2. točke tretjega odstavka 188. člena tega 
zakona - v dveh letih po njihovi registraciji; 

- čas, za katerega je plačano povračilo za uporabo cest, ki ga 
plačujejo lastniki registriranih vozil oziroma čas, za katerega 
je lastnik vozila oproščen plačila tega povračila - za vozila, za 
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katera je predpisano to povračilo z uredbo Vlade Republike 
Slovenije; 

- čas, za katerega je lastnik vozila zavarovan za avtomobilsko 
odgovornost - za vozila, katerih lastniki morajo skleniti tako 
zavarovanje". 

54. člen 

V 178. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo ustrezne 
registrske tablice, in sicer: 

1. registrske tablice za osebne avtomobile, kombinirana vozila, 
tovorna vozila, delovna vozila, štirikolesa, vlečna vozila in 
avtobuse; 

2. registrske tablice za motorna kolesa in trikolesa; 
3. registrske tablice za kolesa z motorjem in lahka .štirikolesa; 
4. registrske tablice za priklopna vozila; 
5. registrske tablice za traktorje; 
6. registrske tablice za traktorske priklopnike; 
7. registrske tablice za motorna in priklopna vozila diplomatskih 

in konzularnih predstavništev, razen konzularnih 
predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, in 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji 
ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih; 

8. registrske tablice za začasno registrirana motoma in priklopna 
vozila in začasne registrske tablice za izvoz vozila; 

9. registrske tablice za motorna in priklopna vozila, ki ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij (dolžina, širina, 
višina) ali katerih masa vozila presega 40 ton oziroma katera 
zaradi mase vozila presegajo dovoljene osne obremenitve; 

10. registrske tablice za določena motorna in priklopna vozila 
Policije in Ministrstva za obrambo." 

V četrtem odstavku se za besedami "koles z motorjem," dodajo 
besede "lahkih štirikoles, trikoles,". 

55. člen 

V 1. točki prvega odstavka 181. člena se za besedama "tega 
zakona" dodajo besede "in ne vsebuje samo kombinacije številk;". 

56. člen 

V 182. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo na upravni 
enoti, ki vodi vozilo v evidenci registriranih vozil in hkrati z odjavo 
izročiti registrske tablice, če: 

1. je veljavnost nalepke za tehnični pregled vozila, nalepljene na 
vozilo, potekla pred več kot tridesetimi dnevi; 

2. je vozilo uničeno ali se je trajno prenehalo uporabljati; 
3. se je vozilo začasno prenehalo uporabljati; 
4. je vozilo odsvojeno na območje Republike Slovenije; 
5. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi 

preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov; 
6. je vozilo ukradeno. 

Registrskih tablic ni treba izročiti lastniku vozila, ki istočasno 
zaprosi za registracijo istega ali drugega vozila, ki ga upravna 
enota registrira z isto registrsko označbo. Lastnik vozila, ki se je 
preselil oziroma prenesel svoj sedež v drugo upravno enoto, 
mora odjaviti vozilo v upravni enoti, na območje katere se je 
stalno preselil oziroma prenesel svoj sedež, ta upravna enota pa 
mora o odjavi vozila obvestiti upravno enoto, ki je vodila vozilo v 

evidenci registriranih vozil. Ob odjavi vozila, iz razlogov, navedenih 
v točki 1., 2., 3., 4. ali 5. tega odstavka, mora lastnik vozila, hkrati 
z vlogo za odjavo vozila, izpolniti in oddati tudi potrdilo o predelavi 
- razgradnji vozila oziroma Izjavo o lokaciji vozila na obrazcu, ki 
ga predpiše minister, pristojen za okolje, ki določi tudi vrste vozil, 
za katere velja ta obveza. Oddani obrazec pošlje upravna enota 
Agenciji Republike Slovenije za okolje". 

V drugem odstavku se za besedo "izročitve" dodajo besede 
"registrske tablice, s katerimi so bila označena vozila, ki se 
uporabljajo sezonsko (motorna kolesa, kolesa z motorjem, bivalna 
vozita ipd.), pa devet mesecev od njihove izročitve". 

V petem odstavku se na koncu doda stavek, ki se glasi: "Lastnik 
odjavljenega vozila mora Agenciji Republike Slovenije za okolje v 
petnajstih dneh po spremembi prijaviti vsako spremembo, ki vpliva 
na spremembo podatkov v podani Izjavi o lokaciji vozila". 

Sedanji 8. in 9. odstavek postaneta 9. in 10. odstavek. 

V novem 10. odstavku se beseda "petim" nadomesti z besedo 
"šestim". 

57. člen 

V 183. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice se izdajo 
le za vozilo, ki je obvezno zavarovano in ni registrirano. Za 
registrirano vozilo se izda potrdilo za preizkusno vožnjo in 
preizkusne tablice, le če je na poti iz kraja, v katerem so bile 
registrske tablice uničene ali pogrešane, do kraja, v katerem 
bodo zanj izdane nove registrske tablice ali če je vozilo, kateremu 
so bile odvzete registrske tablice, ker ni tehnično brezhibno, na 
poti na tehnični pregled, pa lastnik vozila predloži dokazilo (račun), 
da so ugotovljene pomanjkljivosti vozila odpravljene". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Potrdilo za preizkusno vožnjo vozila in preizkusne tablice za 
vozila iz prvega odstavka tega člena lahko izdaja tudi pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za 
prodajo ali proizvodnjo vozil, če je to utemeljeno z obsegom prodaje 
vozil in če ga za to pooblasti upravna enota. Dovoljenje za uporabo 
kovinskih preizkusnih tablic lahko dobijo pravne osebe ali 
samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za prodajo vozil in 
organizacija, ki je pooblaščena za homologacijo vozil za dobo 
enega leta, z možnostjo ponovne izdaje dovoljenja. Kovinskih 
preizkusnih tablic ni dovoljeno uporabljati za vozila, ki so 
namenjena za preizkušanje pri pravni osebi ali samostojnemu 
podjetniku posamezniku, ki sta registrirana za prodajo ali 
proizvodnjo vozil. Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku 
posamezniku, ki izda potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne 
tablice v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega 
člena ali uporablja kovinske preizkusne tablice v druge namene, 
kot so določeni v dovoljenju za njihovo uporabo, se dano 
pooblastilo oziroma dovoljenje prekliče, dane preizkusne tablice 
in potrdila za preizkusno vožnjo pa odvzamejo.". 

58. člen 

184. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo 
častni konzularni funkcionarji, in predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh 
predstavništvih, registrira Upravna enota Ljubljana". 
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59. člen 

V prvem odstavku 186. člena se črtajo besede "jim je dovoljeno", 
beseda "prebivanje" pa nadomesti z besedo "prebivajo". 

60. člen 

Sedmi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(7) Nalepko za tehnični pregled vozila se nalepi na vozilo, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, 
po opravljenem takem pregledu, izdan zapisnik, ki ni starejši 
od 30 dni, na katerem je potrjeno, da je vozilo spoznano kot 
sposobno za vožnjo v cestnem prometu; 

- da je za registrirano vozilo ugotovljeno, da se njegovi podatki 
iz 9. alinee tretjega odstavka 176. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa, vpisani v prometno dovoljenje in listino o 
homologaciji vozila, ujemajo z dejanskim stanjem oziroma, 
da je za lahki priklopnik ugotovljeno, da se njegovi podatki, 
vpisani v listino o homologaciji vozila, ujemajo z dejanskim 
stanjem; 

- če je vozilo registrirano, da ni poteklo več kot 30 dni od dneva 
poteka veljavnosti zadnje nalepke, izdane za vozilo, da vozilo 
ni odsvojeno oziroma da lastnik vozila ni spremenil stalnega 
prebivališča, sedeža ali svojega imena, priimka oziroma 
naziva; 
da ne poteče veljavnost nalepke, nalepljene na vozilo, čez 
več kot 30 dni; 

- da ji stranka izroči potrdilo na predpisanem obrazcu, da je za 
vozilo plačano letno povračilo za uporabo cest, ki ga plačujejo 
lastniki registriranih vozil oziroma daje lastnik vozila oproščen 
plačila takega povračila za predmetno vozilo za čas, ki ni 
krajši od časa, ki bo označen na nalepki kot čas njene 
veljavnosti; 

- da ji stranka izroči dokazilo, da je lastnik vozila zavarovan za 
avtomobilsko odgovornost za čas iz prejšnje alinee tega člena 
- za vozila, katerih lastniki morajo skleniti tako zavarovanje.. 

Nalepka za tehnični pregled vozila ni upravni akt.". 

61. člen 

Za 188. členom se doda novi 188.a člen, ki se glasi: 

"188.a člen 

Za opravljeni tehnični pregled in izdajo veljavne nalepke za tehnični 
pregled vozila plača lastnik vozila pooblaščeni organizaciji ceno 
storitve po tarifi, ki jo določi Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za notranje zadeve.". 

62. člen 

V prvem odstavku 189. člena se za besedo »pooblasti« dodata 
besedi »z odločbo«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Pri izdaji odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena minister 
upošteva načeli učinkovitosti in ekonomičnosti delovanja državne 
uprave, varnosti cestnega prometa in stopnjo javnega zaupanja 
pravne osebe.«. 

Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti 
odstavek. 

V novem tretjem odstavku se besedi »prejšnjega odstavka« 
nadomestita z besedami »prvega odstavka tega člena«. 

63. člen 

Za 189. členom se doda nov naslov "Preklic pooblastila" in nov 
189.a člen, ki se glasi: 

"189.a člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, pooblaščeni organizaciji 
z odločbo odvzame pooblastilo za opravljanje tehničnih 
pregledov vozil, poleg razlogov iz drugega odstavka 193. 
člena tega zakona, še iz sledečih razlogov: 
- če je proti njej uveden postopek stečaja ali likvidacijski 

postopek ali je prenehala poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe; 
če ni vredna javnega zaupanja za opravljanje tehničnih 
pregledov vozil in opravljanja upravnih dejanj, povezanih 
z registracijo vozil; 

- če tehničnih pregledov vozil ne opravlja v skladu z 
veljavnimi predpisi in navodili proizvajalca naprave, s 
katero opravi posamezni pregled; 
če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila ali 
izdaje nalepke za tehnični pregled vozila v višini, ki 
presega s tarifo določeni najvišji znesek za posamezno 
vrsto vozila oziroma za nalepko; 
če nima poravnanih finančnih obveznosti do Republike 
Slovenije ali lokalne skupnosti. 

(2) Šteje se, da pooblaščena organizacija ni vredna javnega 
zaupanja, če je njen lastnik ali zakoniti zastopnik v kazenskem 
postopku ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je lahko ovira 
za izdajo pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil.". 

64. člen 

"V prvem odstavku 191. člena se za besedo "vsebina" dodajo 
besede "ter rok veljavnosti". 

65. člen 

Prvi odstavek 193. člena se spremeni tako, da se glasi: 

" (1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, ki urejajo področje tehničnih pregledov 
vozil, ter vodenjem evidenc s tega področja opravlja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve.". 

66. člen 

Za 193. členom se doda naslov "Inšpekcijski nadzor nad 
opravljanjem tehničnih pregledov vozil" in novi 193.a do 193.i 
členi, ki se glasijo: 

"193.a člen 

(1) Inšpekcijski nadzor v mejah pristojnosti ministrstva pristojnega 
za notranje zadeve, neposredno opravljajo delavci s 
posebnimi pooblastili - inšpektorji za tehnične preglede vozil 
(v nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

(2) Inšpektor mora imeti univerzitetno Izobrazbo pravne ali 
tehnične smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in 
strokovni izpit za inšpektorja. 
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(4) Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, mora 
opraviti strokovni izpit v roku enega leta od dneva imenovanja 
za inšpektorja. 

(5) Inšpektor izkazuje posebno pooblastilo za opravljanje 
inšpekcijskega nadzora s službeno izkaznico. Obrazec 
izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. 

193.b člen 

(1) Inšpektor ima pravico in dolžnost izpopolnjevati svoje 
strokovno znanje in se usposabljati za delo. 

(2) Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

(3) Strokovni izpit za inšpektorja in preizkus strokovne 
usposobljenosti opravlja inšpektor pred komisijo, ki jo imenuje 
minister pristojen za notranje zadeve. 

(4) Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpektor 
najkasneje eno leto po imenovanju za inšpektorja oziroma 
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu. 

193.C člen 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi vsebino in potek 
strokovnega izpita ter preizkusa strokovne usposobljenosti 
inšpektorjev. 

Pooblastila in ukrepi inšpektorja 
193.Č člen 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico 
pregledati poslovne prostore, merilne naprave in opremo za 
opravljanje tehničnih pregledov vozil ter pogodbe, listine in 
druge dokumente pooblaščene organizacije, ki se nanašajo 
na opravljanje tehničnih pregledov vozil. 

(2) Inšpektor sme ugotavljati istovetnost oseb, ki pri pooblaščeni 
organizaciji opravljajo tehnične preglede vozil in 
administrativna dela, vezana na tehnični pregled vozila, ter 
preveriti, ali te osebe izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
tehničnih pregledov vozil, ki jih določa zakon. 

(3) Pooblaščena organizacija oziroma njena odgovorna oseba 
mora inšpektorju zagotoviti nemoteno opravljanje 
inšpekcijskega nadzora ter mu omogočiti izvajanje pooblastil 
iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba iz drugega odstavka tega člena, če ne izkaže svoje 
identitete na zahtevo inšpektorja. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev. 

193.d člen 

(1) Inšpektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brez 
dovoljenja pooblaščene organizacije, vstopiti v poslovni 
prostor in v druge prostore, v katerih se opravljajo tehnični 

pregledi vozil ali dejavnosti, povezane s tehničnimi pregledi 
vozil. 

(2) Inšpektor sme odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za 
ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če meni, 
da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov ter drugih 
predpisov, povezanih s tehničnimi pregledi vozil. 

(3) O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor 
izda pooblaščeni organizaciji potrdilo, iz katerega mora biti 
razvidno, katera dokumentacija je bila odvzeta. 

193.e člen 

(1) O opravljenem inšpekcijskem nadzoru mora inšpektor 
sestaviti zapisnik. En izvod tega zapisnika se vroči 
pooblaščeni organizaciji, pri kateri je bil opravljen inšpekcijski 
nadzor. 

193.f člen 

(1) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da pooblaščena 
organizacija ne zagotavlja z zakonom ali drugimi predpisi 
določenih pogojev za opravljanje tehničnih pregledov vozil, 
ali se ti opravljajo nepravilno, sme inšpektor pooblaščeni 
organizaciji z odločbo prepovedati nadaljnje opravljanje 
tehničnih pregledov vozil do odprave nepravilnosti ali določiti 
rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, kadar te ne 
vplivajo bistveno na opravljanje tehničnih pregledov vozil. 

(2) Inšpektor izda pooblaščeni organizaciji, kadar gre za izjemno 
nujne ukrepe, ustno odločbo. Izdaja ustne odločbe se vpiše v 
zapisnik o inšpekcijskem nadzoru. V takem primeru izda 
inšpektor pooblaščeni organizaciji na njeno zahtevo v osmih 
dneh, od dneva, ko je bil opravljen inšpekcijski nadzor, tudi 
pisni odpravek odločbe. 

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
dovoljen ugovor v osmih dneh od dneva izdaje ustne odločbe 
oziroma vročitve pisne odločbe. Ugovor zoper odločbo iz 
prvega in drugega odstavka tega člena ne zadrži njene 
izvršitve. O ugovoru odloči minister, pristojen za notranje 
zadeve, najkasneje v petnajstih dneh od vložitve ugovora. 

193.g člen 

Inšpektor mora z odločbo pooblaščeni organizaciji prepovedati 
opravljanje tehničnih pregledov vozil do odprave nepravilnosti, 
če pri nadzoru ugotovi: 

1. da opravlja tehnične preglede motornih in priklopnih vozil v 
nasprotju s predpisi ali navodili proizvajalca merilne naprave 
ali druge opreme; 

2. da so merilne naprave ali dvigalo pokvarjeni, niso tipsko 
odobreni, overjeni, kalibrirani ali vzdrževani v skladu s predpisi; 

3. da opravlja tehnični pregled vozila oseba, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev za opravljanje tega dela ali ga opravlja v 
času, ko ji je omejena pravica opravljati to delo; 

4. da poslovni prostor ne izpolnjuje predpisanih pogojev; 
5. da nima zagotovljenega predpisanega varovanja poslovnih 

prostorov, obrazcev, listin, pečatov ali evidenc s področja 
tehničnih pregledov vozil in registracije vozil; 

6. da mu pooblaščena organizacija ne omogoči inšpekcijski 
nadzor; 

7. neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi. 
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193. h člen "234.a člen 

(1) Inšpektor sme od voznika zahtevati, da mu omogoči, da opravi 
ponovni tehnični pregled vozila z namenom, da se opravi 
inšpekcijski nadzor nad opravljenim tehničnim pregledom 
vozila. 

(2) Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je tehnik- 
kontrolor potrdil tehnično brezhibnost vozila, ki nima brezhibnih 
naprav ali predpisane opreme, inšpektor spremeni odločitev 
tehnika-kontrolorja ter odvzame nalepko za tehnični pregled 
vozila. 

(3) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

193.i člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja ter za 
izvrševanje inšpekcijskega nadzora uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakona o splošnem upravnem 
postopku". 

67. člen 

Prvi odstavek v 203. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Inšpektor, ki pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da tehnik- 
kontrolor ne opravlja svojega dela v skladu z določili 199. člena 
tega zakona, ga z odločbo napoti na ponovno opravljanje izpita 
za tehnika-kontrolorja k pristojni izpitni komisiji". 

Tretji odstavek se črta. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V četrtem odstavku se beseda "četrtim" nadomesti z besedo 
"tretjim". 

68. člen 

V drugem odstavku 211. člena se na koncu doda stavek, ki se 
glasi: "Načrtu mora biti priloženo mnenje pristojne policijske postaje 
ali policijske uprave o ustreznosti predvidenih ukrepov". 

69. člen 

215. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z 
vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek 
kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če 
dokaže, da tega prekrška ni storil. 

(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim 
je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojni podjetnik 
posameznik". 

70. člen 

Za 234. členom se dodajo novi 234.a, 234.b, 234.C, 234.č, 234.d, 
234.e, 234.f, 234.g in 234.h členi ki se glasijo: 

(1) Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa iz 
drugega odstavka 3.a člena tega zakona se ustanovi 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Z dnem ustanovitve nacionalne organizacije za varnost 
cestnega prometa se preneha uporabljati 3. člen zakona o 
varnosti cestnega prometa." 

234.b člen 

Določba druge alinee prvega odstavka 114. člena ZVCP se prične 
uporabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona. 

234.c člen 

Merilniki alkohola (etilometri) se pričnejo uporabljati najkasneje v 
petih letih po uveljavitvi tega zakona. 

234.Č člen 

(1) Določba 128. člena tega zakona se preneha uporabljati eno 
leto po polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Evropski 
uniji. S tem dnem se prične izdajati vozniška dovoljenja za 
vožnjo motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v 
kategorije A, B, B+E, C, C+E, D in D+E kategorije. 

(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s 
stransko prikolico ali brez nje. Dovoljenje za vožnjo vozil te 
kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij G 
in H. 

(3) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije 
A, F, G in H, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorij G, H in I. 

(4) V kategorijo B+E spadajo skupine vozil, sestavljene iz 
motornega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno 
vozilo, katerega največja dovoljena masa presega maso 
vlečnega vozila ali če največja dovoljena masa te skupine 
vozil presega 3.500 kg. 

(5) V kategorijo C spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije 
F In kategorije D, katerih največja dovoljena masa presega 
3.500 kg. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje 
tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij B, G, H in I. 

(6) V kategorijo C+E spadajo skupine vozil, sestavljene iz 
vlečnega motornega vozila kategorije C in priklopnega vozila, 
katerega največja dovoljena masa presega 750 kg. Dovoljenje 
za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorije B+E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem D 
kategorije pa tudi kategorije D+E. 

(7) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki 
imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje 
za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorije B, C, G, H in I. 

(8) V kategorijo D+E spadajo skupine vozil, sestavljene iz 
vlečnega motornega vozila kategorije D in priklopnega vozila, 
katerega največja dovoljena masa presega 750 kg. 
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(9) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih motornih in 
priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalne kategorije F, 
G, H in I. 

(10) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorij G, H in I. 

(11) V kategorijo G spadajo motokultivatorji in delovni stroji. 

(12) V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem. Dovoljenje za 
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo 
vozil kategorije G. 

(13)V kategorijo I spadajo lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo 
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorij G in H. 

(14) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije A 
brez omejitev smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa. 

(15) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C 
ali D imajo pravico voziti motorna vozila navedenih kategorij 
tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki. Imetniki vozniškega 
dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B imajo pravico voziti 
motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno 
vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova največja dovoljena masa 
pa ne presega mase vlečnega vozila, če največja dovoljena 
masa teh vozil ali skupine vozil ne presega 3.500 kg. 

(16) Znotraj kategorije A se vozniško dovoljenje izda za vožnjo 
motornih koles podkategorije A1, v katero spadajo motorna 

kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, 
katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih 
moč motorja ne presega 11 kW. 

(17) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B+E, C+E ali 
D+E, se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo vozil B, C oziroma D kategorije. 

(18) Vozniška dovoljenja, izdana na obrazcu vozniškega 
dovoljenja, določenega s Pravilnikom o obrazcih prometnih 
dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah 
(Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) ostanejo v veljavi. 

(19) Imetnikom vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil H kategorije, 
izdanega na obrazcu vozniškega dovoljenja, določenega s 
Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega 
dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 
70/95) se ob zamenjavi tega vozniškega dovoljenja za 
vozniško dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če so 
dopolnili starost 16 let, potrdi v vozniškem dovoljenju tudi 
kategorija A1 ter vpiše omejitev, da smejo voziti le motorna 
kolesa, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
50 km/h. 

(20) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega na 
obrazcu vozniškega dovoljenja določenega s Pravilnikom o 
obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o 
registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) 
za vozniško dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, se 
upošteva sledeča ustreznost med kategorijami: 

DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE NOVO VOZNIŠKO 

DOVOLJENJE 
A do 125 ccm = /\i 
A do 125 ccm in 11 kW = A1 
A do 350 ccm = A - ko imetnik vozniškega 

dovoljenja dopolni 20 let 
A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D = 
ElekB = B + E 
^ = B + E, C + E in če ima 

imetnik vozniškega 
dovoljenja kategorijo O, 
tudi D + E 

F F 
G G 
H = H in A1 do 50 km/h, ko 

imetnik vozniškega 
dovoljenja kategorije H 
dopolni 16 let 
starosti.". 
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234.d člen 234.g člen 

Določba drugega odstavka 15. člena tega zakona, ki se nanaša 
na izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, oziroma 
izjavo o ustreznosti vozila, iz katere je razvidno, da ima motorno 
kolo oziroma kolo z motorjem takšne tehnične lastnosti, ki 
dovoljujejo vožnjo brez zaščitne čelade, se prične uporabljati po 
uveljavitvi dopolnjenih oziroma spremenjenih homologacijskih 
predpisov, ki urejajo to področje. Do tedaj izdaja ministrstvo, 
pristojno za promet potrdila za tovrstna vozila, iz katerih je 
razvidno, da ima vozilo takšne tehnične lastnosti, ki dovoljujejo 
vožnjo brez zaščitne čelade. 

234.e člen 

Vozila, za katere je izdano prometno dovoljenje na obrazcu 
predpisanem s Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in 
vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, 
št. 5/92,70/95 in 73/00), morajo biti v cestnem prometu označena 
z veljavno nalepko za tehnični pregled, njihovi vozniki pa morajo 
imeti pri sebi prometno dovoljenje, predpisano s podzakonskim 
predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, ko poteče veljavnost 
prometnega dovoljenja, vendar najkasneje do 3.1.2003, lahki 
priklopniki pa morajo biti označeni z veljavno nalepko za tehnični 
pregled do 01.05.2002 oziroma ob poteku veljavnosti kartončka 
o tehničnem pregledu motornega - priklopnega vozila. 

234.f člen 

Določbe 182. člena tega zakona, ki se nanašajo na obveznost 
izpolnitve in oddaje potrdila o predelavi - razgradnji vozila oziroma 
izjave o lokaciji vozila, se začnejo uporabljati v roku, določenem 
v predpisu s področja varstva okolja, s katerim bo urejeno ravnanje 
z rabljenimi vozili. 

(1) Delavci ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so 
opravljali nadzor nad opravljanjem tehničnih pregledov vozil 
do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim delom do 
imenovanja inšpektorja, vendar najdlje eno leto od uveljavitve 
tega zakona. 

(2) Do izdaje predpisa, ki bo predpisal službeno izkaznico, se 
inšpektor izkazuje s posebnim pooblastilom ministra, 
pristojnega za notranje zadeve. 

234.h člen 

(1) Pravne osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona 
pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov vozil, nadaljujejo 
z opravljanjem tehničnih pregledov vozil. Veljavnost tega 
pooblastila preneha, če ga ne odvzame z odločbo minister, 
pristojen za notranje zadeve, 10 let po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Organizacije, ki jim je prenehalo veljati pooblastilo za 
opravljanje tehničnih pregledov vozil po prvem odstavku tega 
člena, nadaljujejo z opravljanjem tehničnih pregledov vozil za 
čas, dokler novoizbrani ponudnik ne prejme veljavnega 
pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov vozil.". 

71. člen 

V 240. členu se za besedo "motorjem" dodajo besede "in motornih 
koles, katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm, 
njihova konstrukcijsko določena hitrost pa presega 45 km/h, ne 
presega pa 50 km/h,". 

72. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

K1. in 2- členu: 

Ekspertna skupina Evropske unije, ki je ocenjevala stanje 
prometne varnosti v kandidatkah za članstvo v Evropski uniji, je 
med najpomembnejše ugotovitve o stanju v Sloveniji uvrstila 
ugotovitev, da ni ustrezne koordinacije pri izvajanju programov in 
ukrepov za varnost prometa. Predlagane spremembe 3. člena 
ZVCP in uvedba novega 3. a člena dajejo predvsem pravno 
podlago za nadaljevanje pridružitvenih procesov tudi na področju 
varnosti v cestnem prometu, ki mu Evropska unija posveča vse 
večjo pozornost. 

Sprememba 3. člena ZVCP razrešuje tudi neskladje med ZVCP 
in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, kjer je 
kot eden izmed ključnih pogojev za uspešno uresničevanje 
programa predvidena tudi ustanovitev Nacionalne organizacije 
za varnost cestnega prometa. Predlagane naloge in pristojnosti 
bodo omogočile, da bo sedanji Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu RS (3. člen ZVCP, Ur. list 30/98) lahko izvajal 
koordinacijo nalog med ministrstvi, organi v sestavi ministrstev, 
visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi, gospodarskimi 
organizacijami in združenji, organi pravosodja, lokalnimi 
skupnostmi in nevladnimi organizacijami za celotno področje 
varnosti v cestnem prometu. 

S spremembo nalog in pristojnosti je nujna tudi zakonska ureditev 
pravnega statusa NOVCP v ZVCP, da se lahko zagotovi vsebinsko 
in organizacijsko sodelovanje med državnimi organi, strokovnimi 
organizacijami, gospodarskimi organizacijami in združenji, organi 
lokalnih skupnosti ter nevladnih organizacij. Programi in ukrepi za 
večjo varnost prometa zahtevajo večjo skladnost in povezanost 
dela tako različnih subjektov, ki jih v obstoječih pravnih okvirih ni 
možno enakopravno vključevati. To lahko dosežemo le z 
ustanovitvijo nove organizacije, v katero bi prerasel Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, ki 
je bil ustanovljen na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa 
(UR. list SRS, 17/71). S takšno obliko organiziranosti se ne 
izgubljajo uspešne oblike in vsebine dela Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 

Sprememba zakona ima finančne posledice za Proračun RS, saj 
bo morala Vlada RS v naslednjih letih zagotoviti dodatna sredstva. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS ima v letu 
2001 za vso dejavnost na razpolago le 58 milijonov tolarjev. Hkrati 
bi morali zagotoviti vire za izvajanje Nacionalnega programa 
varnosti cestnega prometa. Po zgledu nekaterih držav, ki so zelo 
uspešno izboljšale prometno varnost, bi bil lahko to delež od 
bruto premije obveznega avtomobilskega zavarovanja (Švica, 
Finska). 

K 9, členu: 

Navedena splošna določba je vnesena v ZVCP na podlagi direktive 
Evropske unije 88/599, ki določa minimalne pogoje za kontrolo 
ter zaradi pravilne in enotne uporabe uredb EGS, št. 3820/85 in 
št. 3821/85 ter zaradi odločbe Sveta Evrope, št. 93/704, ki določa 
oblikovanje podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah in 
poročanje o teh pojavih Komisiji. Države članice morajo 
posredovati podatke o prometnih nesrečah enkrat letno, 
najkasneje devet mesecev po referenčnem letu. 

Določbo, ki predpisuje dolžnost poročanja držav članic Evropske 
unije, vsebuje tudi Predpisane informacije, mora država članica 
posredovati Komisiji na enotnem obrazcu za poročanje enkrat 
letno ali na posebno zahtevo države članice. 

K 4. členu: 

Navedena določba se vnaša v zakon o varnosti cestnega prometa 
zaradi implementacije direktive Evropske unije 88/599, ki določa 
enotne postopke za kontrolo izvajanja socialne zakonodaje na 
področju cestnega transporta. 

K g. Qleny: 

Navedena določba se vnaša v zakon o varnosti cestnega prometa 
zaradi implementacije direktive Evropske unije 88/599, ki določa 
enotne postopke za kontrolo izvajanja socialne zakonodaje na 
področju cestnega transporta. 

K 6. členu: 

Predlagane dopolnitve so potrebne zaradi nujnosti neposrednega 
poenotenje strokovnih izrazov v skladu z direktivami Evropske 
unije, št. 91/671 in 88/599 ter posredno zaradi strokovnih izrazov 
iz uredb EGS št. 3820/85 in št. 3821/85 ter drugih direktiv, odločb 
in uredb. 

K 7. členu: 

Predlagane dopolnitve so potrebne zaradi uskladitve tega zakona 
z normativno ureditvijo držav članic Evropske unije in sicer glede 
poenotenja hitrostnih omejitev na javnih cestah različnih kategorij 
ter policijskih postopkov pri nadzoru cestnega prometa (kontroli 
hitrosti). 

K g. členu: 

S spremembo 29. člena se rešuje neustrezno opredelitev z 
zamenjavo besede »delovna« z »motorna«, saj omejitev hitrosti 
velja ne samo za delovna vozila, ampak tudi za cestne turistične 
vlake. 

K 9., 1Q., 11. in 1 j. členu: 

Predlagane določbe implementirajo Uredbo Sveta Evrope, št. 3820/ 
85, ki harmonizira socialno zakonodajo, povezano s cestnimi 
prevozi, in Pravilnik Sveta Evrope, št. 3821/85, ki predpisuje 
skupne standarde za snemalno opremo v cestnem prometu. 
Pomembna novost v zvezi z navedenimi določbami je tudi 
pristojnost pristojnega inšpektorja (PIRŠ), da ob ugotovljeni kršitvi 
voznika kaznuje na kraju. S tem je omogočena večja učinkovitost 
državnih organov pri nadzoru nad izvajanjem določb, ki so 
pomembne tako z vidika varnosti cestnega prometa kot tudi z 
vidika opravljanja prevozov in delovnega prava. 
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K 13. členu: 

Z dopolnitvijo 71. člena opredeljujemo dovoljenega preseganja 
širine in višine vozil pri gospodarski vožnji. V četrtem odstavku se 
dopolnjuje tekst še z nekategoriziranimi cestami, kar je ustrezneje 
kot dosedanja opredelitev kolovozov in gozdnih poti, saj vse te 
ceste sodijo med nekategorizirane. 

K14. in 15, členii; 

Sprememba in dopolnitev 72. in sprememba 73. člena je potrebna 
zaradi implementacije direktive Evropske unije, št. 91/671, ki 
predpisuje obvezno uporabo varnostnih pasov v motornih vozilih 
do 3,51 nosilnosti in zaradi novih tehnologij pri motornih kolesih, ki 
so se pojavile v evropskem prostoru. 

K 16,in 17, Členu; 

Določba je spremenjena zaradi direktive Evropske unije, št. 91/ 
671. 

K19, člen v; 

Z dopolnitvijo 89. člena rešujemo problematiko obveznosti 
zavarovanja otrok z ustreznimi zadrževalnim sistemom, kar je 
zahteva direktive Evropske unije, št. 91/671. 

K 19. členu: 

Popravek te določbe je potreben zaradi uskladitve z zahtevo 
direktive 92/6/EGS, ki za tovorna vozila, katerih največja dovoljena 
masa presega 12 t, dovoljuje hitrost največ 90 km/h. 

K 20- členu; 

Dopolnitev petega odstavka 102. člena je potrebna za izvajanje 
spremenjenega oziroma dopolnjenega 28. člena, ki omogoča 
selektivno sankcioniranje vožnje s preveliko hitrostjo tudi v primenj, 
ko je hitrost omejena s prometnim znakom. 

K 21 členu: 

Dopolnitev 114. člena le potrebna zaradi zagotovitve pravne 
podlage za uvedbo dovoljenja za vožnjo vozil s prednostjo 
In vozil s spremstvom. 

K 22.. 23,. 24,, 25- in 26- členu; 

Določbe od 117. do 122. člena se sprejemajo zaradi poenotenja 
slovenskih policijskih postopkov za ugotavljanje prisotnosti 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
sredstev s postopki policij iz držav Evropske unije. Poleg tega pa 
spremembe narekujejo tudi zahteve predpisov Evropske unije 
glede poročanja o posameznih dejavnostih (direktivi 93/704 in 
88/599) ter zahteve primerljivosti rezultatov, dobljenih v postopku 
ugotavljanja prisotnosti navedenih sredstev. Med bistvene novosti 
predlaganih sprememb spada uporaba merilnikov alkohola v 
izdihanem zraku in temu prilagojene vrednosti alkohola (mg/l 
izdihanega zraka), ki poenostavljajo in racionalizirajo postopek 
dokazovanja prisotnosti alkohola. Poleg tega pa spada med 
pomembne novosti tudi ugotavljanje prisotnosti mamil, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih sredstev s posebnim 
postopkom za indikacijo. Navedene spremembe pa ne bodo 
vplivale le na učinkovitost državnih organov pri izvrševanju 

nadzora, temveč tudi na zagotavljanje večje varnosti 
posameznikov v postopku in posledično zagotavljanje in 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S 
predpisanim potrjevanjem suma v postopku za indikacijo 
prisotnosti mamil, mora namreč policija pred odreditvijo 
strokovnega pregleda opraviti ustrezen niz postopkovnih opravil, 
s katerimi svoj sum dodatno potrdi in le v tem primeru odredi 
strokovni pregled z odvzemom krvi in urina. 

Določba 16. odstavka 122. člena se dodaja zaradi direktive 
Evropske unije št. 93/704, ki predpisuje oblikovanje baze podatkov 
o prometnih nesrečah. Direktiva zavezuje države članice, da so 
odgovorne za kakovost statističnih podatkov, ki jih posredujejo. 
Podatke o posledicah prometnih nesreč po veljavnih predpisih v 
Republiki Sloveniji zbira in obdeluje policija, kar velja tudi za telesne 
poškodbe udeleženih v prometnih nesrečah. Takšen način zbiranja 
ne odraža dejanskega stanja, zaradi česar je policijska evidenca 
z vidika pravilne kvalifikacije poškodb neustrezna. 

K 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. 35.. 36.. 37., 38.. 
39.. 40.. 41.. 42.. 43.. 44.. 45.. 46.. 47. in 48. členu: 

V poglavju "Vozniki" smo določbe ZVCP uskladili z Direktivo Sveta 
ES 91/439/EEC z dne 29.07.1991 o vozniških dovoljenjih ter vsemi 
kasnejšimi direktivami, ki spreminjajo in dopolnjujejo to direktivo: 
št. 96/47/EC z dne 23.07.1996, št. 97/26/EC z dne 02.06.1997 in 
št. 2000/56/EC z dne 14.09.2000. V 30. členu smo določbo uskladili 
z novimi pomeni izrazov motorno kolo in lahko štirikolo in pri tem 
uvedli novo I kategorijo za vožnjo lahkih štirikoles (sedaj je za 
vožnjo teh vozil potrebna B kategorija), ki olajšuje pogoje za 
pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo teh vozil, kar je tudi 
usklajeno z direktivo. Hkrati pa smo v 234.č členu določili kategorije 
novega vozniškega dovoljenja na enotnem obrazcu Evropske 
unije, ki se bo pričel uporabljati v Republiki Sloveniji eno leto po 
tem, ko Republika Slovenija postane članica Evropske unije, kot 
je določeno v pogajalskih izhodiščih Republika Slovenija za njeno 
vključitev v Evropsko unijo za področje "Transport" in določili 
ustreznost med sedanjimi kategorijami vozniškega dovoljenja z 
novimi na enotnem obrazcu vozniškega dovoljenja Evropske 
unije. V 41. členu zakona smo predpisali način opravljanja 
vozniškega izpita oseb, ki morajo zaradi telesnih zmožnosti voziti 
le vozilo prilagojeno tem zmožnostim, kot to določa direktiva. 
Določbe ostalih členov tega poglavja smo dikcijsko uskladili s 
predpisi Evropske unije. 

K 49.. 50.. 51.. 52.. 53.. 54.. 55.. 56.. 57.. 58. in 59. 
Členu: 

V poglavju "Vozila" smo določbe zakona, ki predpisujejo registracijo 
motornih in priklopnih vozil uskladili z Direktivo Sveta ES, št. 1999/ 
37/ES z dne 29.04.1999 o registracijskih dokumentih za vozila. V 
50. členu spreminjamo tudi določila 174. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa, kar je potrebno zaradi spremenjenega 
postopka izdaje nalepk za tehnični pregled vozil, v katerem naj bi 
nalepka hkrati izkazovala tudi, da je lastnik vozila zavarovan za 
avtomobilsko odgovornost in da je plačal letno povračilo za 
uporabo cest oziroma da je takega povračila oproščen za čas za 
katerega bo izdana veljavna nalepka za tehnični pregled. V 51. 
členu sistemsko urejamo problem registracije vozil Policije in 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Po razdružitvi 
Ministrstva za notranje zadeve R Slovenije in Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije in po sprejemu Zakona o 
varnosti cestnega prometa je na področju registracije vozil agencije 
nastala pravna praznina, saj agencija ni bila več del ministrstva. 
Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji - ZSOVA je 
problem le omilil (46. člen). Iz varnostnih razlogov je potrebno, da 
ne bi vozila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, kijih ta 
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uporablja na posameznih območjih R Slovenije, registrirale 
upravne enote na teh območjih, ampak Ministrstvo za notranje 
zadeve. Agencija in ministrstvo sta to problematiko začasno 
uredila s sklenitvijo posebnega sporazuma ob uporabi 46. člena 
ZSOVA, vendar je treba registriranje vozil agencije rešiti 
sistemsko. Ob ustanovitvi Policije kot organa v sestavi Ministrstva 
za notranje zadeve, je potrebno iz istih razlogov in na enak način 
urediti registriranje vozil Policije. Uvajamo tudi zakonski temelj, ki 
bo operativnim službam policije in agencije omogočal uporabo 
več registrskih tablic za posamezno vozilo. V sklop odkrivanja 
prekrškov in kaznivih dejanj in njihovih storilcev, kjer vozila policije 
potrebujejojo več registrskih tablic, štejemo sledeča področja: 

1. Varovanje oseb in objektov, 
2. Tajno opazovanje po 49. členu Zakona o policiji, 
3. Izvajanje ukrepa iz četrte točke prvega odstavka 150. člena 

Zakona o kazenskem postopku, prisluškovanje in snemanje 
pogovorov s privolitvijo, 

4. Izvajanje ukrepa iz 151. člena Zakona o kazenskem postopku, 
prisluškovanje in opazovanje v tujem prostoru; 

5. Nadzor državne meje, 
6. Nadzor cestnega prometa. 

Za vsa navedena delovna področja je skupno dejstvo, da se 
naloge izvaja na celotnem območju Republike Slovenije, da je 
število vozil, prirejenih za izvajanje teh nalog omejeno, da jih izvajajo 
le posebej usposobljeni policisti in da je brez navideznega 
zakrivanja originalne registrske oznake nemogoče uspešno 
izvesti nalogo, ki bi se s predčasno identifikacijo kompromitirala, 
kar bi v nekaterit) primerih lahko ogrozilo tudi življenja policistov, 
ki te naloge izvajajo. Za izvajanje navedenih nalog se uporabljajo 
civilna in neoznačena vozila. Občutljivost izvajanja ukrepov policije 
in pričakovana učinkovitost zahtevata v teh primerih možnost 
zakrivanja povezave izvajalca naloge in vozila, ki ga uporablja, s 
policijo. 

Primer neželene identifikacije civilnih policijskih vozil najdemo na 
internetnih straneh, kjer so navedene registrske oznake vozil 
policije, ki izvajajo naloge na področju varnosti cestnega prometa. 

Varovanje oseb in objektov 

Pri varovanju oseb in objektov se v odvisnosti od načrta varovanja 
in protokola uporabljajo bodisi policijske (P) ali pa civilne tablice. 
Pri varovanju se ne uporabljajo le avtomobili višjega srednjega 
razreda, ampak tudi druga, manj opazna vozila. Pri določenih 
nalogah, zlasti zunaj večjih krajev, je treba zakriti poreklo vozila, 
s čimer omogočimo varovani osebi višjo stopnjo varnosti. Brez 
možnosti uporabe dodatnih registrskih tablic v nekaterih situacijah 
ali okoljih ne bi mogli varovane osebe učinkovito varovati in bi jo 
zato izpostavili nepotrebni smrtni nevarnosti. To pa seveda ni 
dopustno. 

Tajno opazovanje, prisluškovanje in snemanje 
pogovorov s privolitvijo in prisluškovanje in 
opazovanje v tujem prostoru 

Navedeni ukrepi so sicer vsebinsko različni, vendar so jim skupne 
značilnosti oseb, nad katerimi se izvajajo, ter pomen pridobljenih 
izsledkov, ki so dokaz v kazenskem postopku. Navedene osebe 
so storilci najtežjih kaznivih dejanj, ki so pri svojem delu izredno 
previdni in pozorni na okolico. Zaradi tega so za izvajanje 
navedenih nalog določeni visoko usposobljeni delavci 
kriminalistične policije, ki za opravljanje svojih nalog uporabljajo 
izbrana in tudi posebno opremljena vozila. Navedene naloge 
izvajajo na celotnem ozemlju države, pri tem pa morajo ostati 

neopaženi. Ob kompromitaciji je ogrožena izvedba celotne 
operacije, lahko pa tudi življenja policistov in drugih oseb, ki se 
nahajajo v bližini osebe, nad katero se izvajajo ukrepi. Pri izvajanju 
ukrepov prisluškovanja se zadeva dodatno zaplete, saj so vozila 
opremljena s posebno tehnično opremo, katere tehnične 
značilnosti zahtevajo delovanje v neposredni bližini nadzirane 
osebe ali objekta, zaradi česar so izvajalci še bolj izpostavljeni. 
Glede na izkušnje evropskih policij ter sorodnih služb ugotavljamo, 
da brez dodatnih tablic navedenih ukrepov ni mogoče izvajati. 

Nadzor državne meje 

Tudi za nadzor meje veljajo podobne ugotovitve kot za izvajanje 
ukrepov prisluškovanja iz Zakona o kazenskem postopku. Vozila, 
prirejena za nadzor meje, so opremljena s tehnično opremo, ki ni 
poceni. Zaradi tega teh vozil ni mogoče pogosto menjati, tako kot 
ni mogoče vgrajeno opremo preprosto prenesti v drugo vozilo. 
Ob kompromitaciji vozila za nadzor državne meje pa je uspeh 
izvajanja naloge ničen, saj vodniki izberejo drug koridor za ilegalni 
prehod meje. 

Na primer: vozilo z ljubljanskimi registrskimi tablicami s katerimi 
se izvaja naloge na področju državne meje z Madžarsko, je vozilo 
kompromitirano takoj, ko zapelje z glavne ceste skozi vasi proti 
mejnemu področju. Če pa ima vozilo lokalne registrske tablice, pa 
ni neobičajno in sumljivo. 

Nadzor cestnega prometa 

Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa so dodatne registrske 
tablice potrebne za prikrivanje identitete vozil, s katerimi se 
opravlja kontrola hitrosti in odkriva najhujše prekrške zoper 
varnost cestnega prometa v gibajočem se cestnem prometu 
(sistem Provida). Vozila (teh je v Sloveniji le nekaj) so večkratnim 
storilcem prekrškov (povratnikom) poznana, pri tem pa so pozorni 
zlasti na registrske oznake. V primeru prepoznava registrskih 
tablic se učinkovitost odkrivanje prekrškov, s tem pa tudi raven 
prometne varnosti znatno zmanjša. 

V 52. členu zakona smo predpisali vse tiste podatke, ki jih po 
navedeni direktivi mora vsebovati, poleg sedaj že predpisanih, 
prometno dovoljenje za registrirano vozilo. V 53. členu smo 
omogočili, da ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, za 
največ 6 mesecev prepove registracijo in homologacijo določenih 
tipov, variant ali izvedenk vozil, če se ugotovi, da imajo tovarniško 
napako, zaradi katere so nevarna za cestni promet, kot to omogoča 
direktiva št. 70/156/EEC. Predlagana sprememba v petem 
odstavku 53. člena je potrebna zaradi spremenjenega postopka 
izdaje nalepk za tehnični pregled vozil, v katerem naj bi nalepka 
hkrati izkazovala tudi, da je lastnik vozila zavarovan za 
avtomobilsko odgovornost in da je plačal letno povračilo za 
uporabo cest oziroma da je takega povračila oproščen za čas, 
za katerega bo izdana veljavna nalepka za tehnični pregled. 

Sprememba, predlagana v 1. odstavku 53. člena je potrebna zaradi 
spremenjenega postopka izdaje nalepk za tehnične preglede vozil, 
v katerem naj bi nalepka hkrati izkazovala tudi, da je lastnik vozila 
zavarovan za avtomobilsko odgovornost in da je plačal letno 
povračilo za uporabo cest oziroma da je takega povračila 
oproščen za čas, za katerega bo izdana veljavna nalepka za 
tehnični pregled. 

V 56. členu smo določili, da mora lastnik vozila, ki se odjavlja iz 
prometa, ker se je začasno ali trajno prenehalo uporabljati, vlogi 
za odjavo vozila priložiti potrdilo o predelavi ■ razgradnji vozila 
oziroma izjavo o lokaciji, na kateri se hrani vozilo, kot to določa 
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Direktiva Sveta ES, št. 2000/53/ES z dne 18.09.2000 o izrabljenih 
vozilih, hkrati smo pooblastili ministra za okolje, da določi, za 
katere vrste vozil velja ta obveza in da predpiše obrazca tega 
potrdila in izjave. Določbe ostalih členov tega poglavja smo 
dikcijsko uskladili s predpis! Evropske unije. 

K 60. členu; 

Predlagano dopolnilo Zakona o varnosti cestnega prometa je 
potrebno zaradi uvedbe novega sistema registracije vozil, v 
katerem bo kontrola plačil letnega povračila za uporabo cest in 
sklenitve zavarovanja za avtomobilsko odgovornost 
vzpostavljena ob izdaji nalepke za tehnični pregled vozila. 

K 61» 62.. H In 64. členu; 

Z določbami o podelitvi in preklicu javnega pooblastila za 
opravljanje tehničnih pregledov vozil (določbe od 61. do 64. člena) 
in o inšpekcijskem nadzoru nad opravljanjem tehničnih pregledov 
vozil (določbe od 65. do 67. člena) vzpostavljamo pogoje, ki 
zagotavljajo opravljanje tehničnih pregledov vozil v skladu z 
Direktivo Sveta ES, št. 96/96/EC o tehničnih pregledih vozil. 

V 61. členu urejamo vprašanje cene storitve opravljenega 
tehničnega pregleda vozila in izdaje nalepke in izdaje nalepke za 
tehnični pregled vozila, ki jo stranka plača pooblaščeni organizaciji 
za tehnične preglede vozil. Po sedaj veljavni ureditvi ceno prosto 
oblikujejo pooblaščene organizacije za tehnične preglede vozil, 
država pa njeno določitev nima nobenega vpliva. 

V 62. členu urejamo vprašanje podelitve javnega pooblastila za 
opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. 
Pooblastilo je treba šteti za upravno odločbo, saj gre za 
konstitutiven upravni akt ministra, ki konkretni pravni osebi, ob 
upoštevanju zakonskih kriterijev, podeli status, iz katerega 
neposredno izhajajo njene pravice in obveznosti. 

Predlagane spremembe zakona (63. člen) tudi razširjajo pogoje 
za preklic pooblastila. Poleg primerov, določenih v drugem 
odstavku 193. člena ZVCP, se lahko pooblastilo prekliče tudi v 
primeru, ko je proti pooblaščeni organizaciji uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehala 
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, če ni vredna 
javnega zaupanja za opravljanje tehničnih pregledov vozil in 
opravljanja upravnih dejanj, povezanih z registracijo vozil ali če 
nosilec pooblastila tehničnih pregledov ne opravlja v skladu z 
veljavnimi predpisi. Pooblastilo se lahko prekliče tudi, če 
pooblaščena organizacija nima poravnanih finančnih obveznosti 
do Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. 

K 65.. 66. in 67. členu 

Z določbami 65. in 66. člena zakona se vzpostavlja inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil. Naloge 
inšpekcijskega nadzora opravljajo inšpektorji kot osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Cilj teh sprememb je 
povečati učinkovitost nadzora nad opravljanjem tehničnih 
pregledov vozil in vodenjem evidenc. Inšpektor bo imel v 

primerjavi z dosedanjo ureditvijo nadzora, ki so jo opravljali delavci 
Ministrstva za notranje zadeve, ne da bi imeli za opravljanje te 
dejavnosti posebna pooblastila, večjo samostojnost pri ukrepanju 
v okviru danih pooblastil, s tem pa bo zagotovljena tudi večja 
učinkovitost nadzora nad opravljanjem tehničnih pregledov vozil. 

Določba 67. člena pomeni uskladitev z novimi določbami o 
inšpekcijskem nadzoru nad opravljanjem tehničnih pregledov vozil. 

K 69. členu; 

V 68. členu smo organizatorja prireditve obvezali, da poleg načrta 
ukrepov za varno izvedbo prireditve na cesti, priloži vlogi za 
prireditev tudi mnenje pristojne policijske postaje oziroma policijske 
uprave o ustreznosti predvidenih ukrepov, saj ustreznost teh 
ukrepov ni mogoče ugotavljati in usklajevati šele v postopku izdaje 
dovoljenja za prireditev na cesti, kar se je še zlasti pokazalo ob 
večjih prireditvah, ki potekajo na ozemlju Republike Slovenije in 
sosednjih držav, članic EU. 

K 69. členu: 

Sprememba 215. člena je potrebna za zapolnitev pravne praznine, 
ki je nastala potem, ko je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-l- 
313/98 (Ur.list, št.33/00) razveljavilo prvi odstavek 215. člena. 
Predlagana sprememba sledi mnenju Ustavnega sodišča, da je v 
takšnem primeru upravičena domneva, da je vozilo vozil njegov 
lastnik oziroma uporabnik in ne kdo drug, ki pa jo je mogoče 
izpodbiti v vsakem primeru, ko se dokaže nasprotno (t.i. obrnjeno 
dokazno breme). 

K 701 členu; 

Navedena določba dopolnjuje prehodne in končne določbe in 
določa rok, v katerem se mora SPV uskladiti z določili tega zakona, 
kdaj se začnejo uporabljati etilometri in prehodni rok enega leta 
po polnopravnem članstvu v EU za pričetek izdaje vozniških 
dovoljenj na enotnem obrazcu EU - obrazložitev je podana pri 27. 
členu. V 234.č členu smo določili tudi nove kategorije vozniškega 
dovoljenja, in sicer A1, B+E, C+E in D+E. Določili smo tudi 
ustreznost med dosedanjimi in novimi kategorijami vozniških 
dovoljenj. Prav tako smo do sprejetja ustreznih homologacijskih 
predpisov določili minimalne tehnične zahteve za tako imenovane 
cestne turistične vlake. Določba 234. e člena je potrebna zaradi 
spremenjenega postopka izdaje nalepk za tehnični pregled vozli, 
v katerem naj bi nalepka hkrati izkazovala tudi, da je lastnik vozila 
zavarovan za avtomobilsko odgovornost in da je plačal letno 
povračilo za uporabo cest oziroma da je takega povračila 
oproščen za čas, za katerega bo izdana veljavna nalepka za 
tehnični pregled. 

K 71, členu: 

V 71. členu smo določbo uskladili z novo definicijo motornega 
kolesa, po kateri sedanja kolesa z motorjem (tista, ki presežejo 
hitrost 45km/h) postanejo motorna kolesa. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAJCONA O VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA 

EVA-2001-1711-0023 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa - EVA - 2001-1711-0023 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

b) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

d) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

direktiva Sveta ES 2000/53/ES, v celoti usklajeno 
direktiva Sveta ES 96/96/EC, v celoti usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

e) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

direktiva ES 88/599, v celoti usklajeno 
uredba EGS 3820/85, v celoti usklajeno 
uredba EGS 3821/85, v celoti usklajeno 
odločbe Sveta Evrope 93/704, v celoti usklajeno 
direktiva ES 91/671, v celoti usklajeno 
direktiva 92/6/EGS, v celoti usklajeno 
direktiva 93/704, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 91/439/EEC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 96/47/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 97/26/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 2000/56/EC, v celoti usklajeno 
Direktiva Sveta ES 1999/37/ES, v celoti usklajeno 
Uredba Sveta ES 2411/98, v celoti usklajeno 
direktiva 70/156/EEC, v celoti usklajeno 

5) Ali so zgora| navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Samo štirje od navedenih 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Po programu dela Vlade za leto 2001 je predviden sprejem 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 
cestnega prometa - druga in tretja obravnava (B) v III. trimesečju. 

dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

Sveti za preventivo 

3. člen 

(1) Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju 
varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbijo za 
razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig 
varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter 
za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in 
drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

(2) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije opravlja zlasti naslednje naloge: 

proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti 
cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo 
posamezna področja pomembna za varnost cestnega 
prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti; 
sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno 
vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za 
varnost prometa; 
pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v 
cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga 
varne vožnje; 

- spodbuja znanstveno raziskovalno delo na področju cestnega 
prometa; 
izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva 
ter sodeluje s sredstvi obveščanja; 
razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe; 
razvija mednarodno sodelovanje na področju preventive in 
vzgoje v cestnem prometu in sodeluje v mednarodnih 
organizacijah; 
nudi strokovno pomoč občinskim in mestnim svetom. 

(3) Sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Republike Slovenije zagotavlja Republika Slovenija in se 
določijo v vsakoletnem državnem proračunu. Svet lahko za 
opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih 
virov. 

(4) V občinah in mestnih občinah se ustanovijo občinski sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki opravljajo naloge iz 
prvega odstavka tega člena z ustrezno prilagoditvijo na pristojnosti 
in pomen vprašanj za varnost cestnega prometa za posamezno 
občino. 

(5) Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti v 
cestnem prometu. 

Pooblastilo 
13. člen 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izvaja predpise in ukrepe 
v okviru svojega delovnega področja za zagotavljanje čim večje 
varnosti cestnega prometa v skladu s pristojnostmi, določenimi z 
mednarodnimi pogodbami, zakoni in na njihovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi. 

Pooblastila drugih organov 
15. člen 

Nadzor nad izvajanjem predpisov o cestah, ki se nanašajo na 
vzdrževanje in varstvo cest, na delo subjektov, ki opravljajo javni 

prevoz oseb in stvari in prevoz za lastne potrebe, in ki se nanašajo 
na voznike ter vozila, opravljajo pristojni organi in službe za nadzor 
cest, cestnega prometa in za delo. 

Pomen izrazov 
19. člen 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1. avtocesta je javna cesta, namenjena prometu motornih vozil, ki 
je označena s predpisanim prometnim znakom, ima dve fizično 
ločeni smerni vozišči z najmanj dvema prometnima pasovoma in 
odstavnim pasom, od katerih je skrajni levi pas praviloma 
namenjen prehitevanju, ima križanja z drugimi prometnicami 
izvedena v različnih nivojih, je zavarovana proti prehajanju divjadi 
in na katero oziroma s katere je možna vključitev oziroma 
izključitev le po posebnih priključkih; 

2. območje umirjenega prometa je del ceste, cesta ali del naselja, 
ki je namenjeno predvsem gibanju pešcev in kot tako označeno 
s prometno signalizacijo; 

3. javna pot je občinska cesta, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
za lokalno cesto ali je namenjena posameznim vrstam 
udeležencev v cestnem prometu, kot so: pešci, goniči, jezdeci, 
kolesarji, vozniki koles s pomožnim motorjem, vozniki traktorjev 
in kmetijske mehanizacije; če je javna pot namenjena le posamezni 
vrsti udeležencev v cestnem prometu, mora biti označena s 
predpisano prometno signalizacijo; 

4. krožno križišče je križišče z otokom in krožnim smernim 
voziščem, na katerem teče promet v nasprotni smeri urinega 
kazalca; 

5. vozišče je del cestišča, ki je namenjen prometu vozil in ga pod 
pogoji, ki jih določa zakon, lahko uporabljajo tudi pešci; 

6. smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen 
vožnji vozil v eni smeri in ga lahko sestavljajo en, dva ali več 
prometnih pasov; 

7. prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega 
vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo vozil v eni vrsti; 

8. prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas, 
namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje na delu ceste z 
velikim vzdolžnim nagibom onemogočajo tekoče odvijanje prometa; 

9. prometni prehitevalni pas je označen prometni pas, namenjen 
prehitevanju vozil; 

10. pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna pasova 
namenjena pospeševanju pri vključevanju in zaviranju pri 
izključevanju vozil z javne ceste; 

11. odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča ločen z 
robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je namenjen ustavitvi 
vozil v sili; 

12. posebni pasovi so: pas za parkiranje, kolesarski pas in pas 
za pešce; 

13. pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, namenjen 
ustavljanju in parkiranju vozil; 

14. pas za pešce je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen 
hoji pešcev; 
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15. ločilni pas je del cestišča, s katerim sta fizično ločeni smerni 
vozišči, in označen del vozišča, po katerem je promet 
prepovedan; 

16. robni pas je del cestišča, namenjen označevanju robov 
vozišča; 

17. kolesarski pasje vzdolžni del ceste, namenjen prometu koles 
in koles s pomožnim motorjem, ki je zaznamovan z vzdolžno črto 
na vozišču ali pločniku; 

18. pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna 
pot, ki je namenjena izključno hoji pešcev; 

19. bankina je del cestišča ob vozišču ali robnem pasu, zgrajena 
kot njegov utrjeni ali neutrjeni del; 

20. območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno 
izključno pešcem; drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo 
samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija; 

21. prehod za pešce je del površine vozišča ceste, ki je namenjen 
prehajanju pešcev čez vozišče in je označen s predpisano 
prometno signalizacijo; 

22. otok za pešce je dvignjena ali kako drugače zaznamovana 
površina na vozišču, namenjena začasnemu postanku pešcev, 
ki prečkajo vozišče ali križišče, vstopajo v vozilo javnega prometa 
za prevoz potnikov ali izstopajo iz njega; 

23. vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, 
razen posebnih prevoznih sredstev, med katere spadajo otroška 
prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni pripomočki in 
naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca; 

24. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša kot 50 cm; 

25. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša kot 50 cm; 

26. motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo 
lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem; 

27. osebni avtomobil je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, 
ki ima poleg sedeža za voznika še največ osem sedežev; 

28. tovorno vozilo je motorno vozilo, namenjeno prevozu tovora; 

29. kombinirano vozilo je motorno vozilo, namenjeno hkratnemu 
prevozu oseb in tovora, oziroma vozilo, ki se lahko brez posebnih 
predelav uporablja za prevoz samo oseb ali samo tovora; 
odstranitev in vgradnja sedežev se ne šteje kot predelava, če je 
konstrukcijsko zagotovljena možnost olajšane vgradnje in 
odstranitve sedežev; 

30. avtobus je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima 
poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev; 

31. zgibni avtobus je motorno vozilo, sestavljeno iz dveh ali več 
togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki 
omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del; 

32. traktor je motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vleče, 
potiska ali vozi traktorske priključke oziroma se uporablja za 
njihov pogon ali vleče priklopno vozilo; 

33. motorno kolo je motorno vozilo na dveh kolesih, s stransko 
prikolico ali brez nje, in motorno vozilo na treh kolesih, če njegova 
masa ne presega 400 kg; 

34. kolo z motorjem je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, 
katerega delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm in na 
ravni cesti ne more razviti večje hitrosti kot 50 km/h; 

35. bivalno vozilo - avtodom je motorno vozilo s posebnim ohišjem 
in stalno opremo, ki omogoča prevoz in bivanje oseb; 

36. delovni stroj je motorno vozilo, ki je namenjeno opravljanju del 
z vgrajenimi napravami in na ravni cesti ne more razviti večje 
hitrosti od 30 km/h (bager, buldožer, kombajn, valjar, viličar, finišer 
itd.); 

37. delovno vozilo je motorno vozilo, ki je namenjeno opravljanju 
del z vgrajenimi napravami in na ravni cesti lahko razvije hitrost, 
večjo od 30 km/h (avtomobilsko dvigalo, motorno vozilo s 
hidravlično roko za opravljanje del v višini, motorno vozilo z 
raztegljivo lestvijo itd.); 

38. motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in motor 
z močjo največ 12 kW in je konstruirano tako, da vleče, potiska ali 
nosi razne zamenljive priključke in orodja in služi za njihov pogon 
ali za vleko lahkega priklopnika; 

39. vlečno vozilo je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo ali je 
namenjeno izključno vleki vozil; 

40. vojaško vozilo je motorno vozilo, označeno s predpisanimi 
oznakami, ki se uporabljajo v Slovenski vojski; 

41. tirno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po tirih; 

42. priklopno vozilo je vozilo, ki je namenjeno temu, da ga vleče 
drugo vozilo, bodisi da je konstruirano kot priklopnik ali kot 
polpriklopnik; 

43. polpriklopnik je priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je 
konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno vozilo; 

44. lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja dovoljena 
masa ne presega 750 kg; 

45. kolo s pomožnim motorjem je enosledno vozilo s pomožnim 
motorjem, katerega konstrukcijske značilnosti v cestnem prometu 
na ravni cesti ne omogočajo hitrosti, večje od 25 km/h, in katerega 
delovna prostornina motorja ne presega 50 ccm; 

46. kolo je enosledno ali večsledno vozilo z najmanj dvema 
kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo; 

47. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje 
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali nosi 
traktor (obračalnik, trosilnik, samonakladalka, škropilnica itd.); 

48. vprežno vozilo je vozilo, ki ga vleče vprežna žival; 

49. skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj enega 
vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem 
prometu udeležena kot celota; 

50. kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti po istem 
prometnem pasu z enako hitrostjo in v majhni medsebojni razdalji; 

51. zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima registrskih 
tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj; 

52. največja dovoljena masa je masa vozila oziroma skupine 
vozil skupaj z njegovo oziroma njihovo nosilnostjo; 
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53. masa vozila je masa praznega vozila brez oseb in tovora, s 
polnim rezervoarjem za gorivo, predpisano opremo in priborom; 

54. nosilnost je dovoljena masa, do katere se sme vozilo 
obremeniti po proizvajalčevi deklaraciji; 

55. skupna masa je masa vozila skupaj z maso tovora, ki se na 
njem prevaža, upoštevajoč tudi maso oseb, ki so na vozilu, kot 
tudi morebitnega priklopnega vozila skupaj z maso'tovora; 

56. osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na 
vodoravni podlagi obremenjuje vozišče, kadar vozilo miruje; 

57. udeleženec v cestnem prometu je oseba, ki je na kakršen koli 
način udeležena v cestnem prometu; 

58. voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo; 

59. voznik začetnik je vsak voznik z vozniškim dovoljenjem za 
vožnjo motornih vozil do dopolnjenega osemnajstega leta starosti 
in voznik v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega dovoljenja 
za vožnjo motornih vozil kategorije A do 125 ccm in kategorije A 
do 350 ccm delovne prostornine motorja, ali kategorije B ali C; 
voznik začetnik je tudi voznik v obdobju dveh let po ponovni 
pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil teh 
kategorij, ki mu je organ za postopek o prekrških pred tem izrekel 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja; 

60. pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki po cesti 
hodi, pri tem pa lahko vleče ali potisKa vozilo, se premika z 
bolniškim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, in 
oseba, ki uporablja za gibanje posebno prevozno sredstvo, ki po 
tem zakonu ni vozilo; 

61. gonič, vodič ali jezdec živali je oseba, ki goni žival oziroma 
čredo ali pa vodi žival, namenjeno vleki, prenosu tovora, ali jo 
jaha; 

62. gospodarska vožnja je prevoz za potrebe kmetijstva ali 
gradbeništva, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na naravo 
in posebne potrebe kmetijske ali gradbene dejavnosti; 

63. ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je 
potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki, ali da se naloži oziroma 
razloži tovor, ali odpravi okvara na vozilu; 

64. ustavljanje je prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje; 

65. parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen 
ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo 
izognilo prometni nesreči, ali zato, da je voznik ravnal skladno s 
predpisi o varnosti prometa; 

66. vožnja mimo je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu, 
ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču; 

67. srečanje je vožnja mimo udeleženca v cestnem prometu, ki 
prihaja iz nasprotne smeri; 

68. prehitevanje je vožnja mimo drugega vozila, pešca ali živali, ki 
se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu smernega 
vozišča, ki je namenjen prometu; hitrejša vožnja ene kolone vozil 
od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo 
v eno smer, se ne šteje za prehitevanje; 

69. lokalni promet je promet koles, koles s pomožnim motorjem, 
koles z motorjem in traktorjev ter promet drugih motornih vozil, ki 
imajo na tem območju izhodišče ali cilj, in motornih vozil, katerih 
lastniki imajo na tem območju prebivališče ali sedež podjetja, 
registriranega za opravljanje prevozov; 

70. prometni tok je ena, dve ali več vrst vozil (prometni tok vozil) 
ali pešcev (prometni tok pešcev), ki se po cesti gibljejo v isto 
smer; 

71. vidna razdalja je dolžina ceste pred udeležencem v cestnem 
prometu, ki jo udeleženec lahko vidi; 

72. bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi ali na 
desni strani vozila do drugega vozila, udeleženca v cestnem 
prometu ali pa do ovire; 

73. reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko 
voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko začne zavirati; 

74. zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja do 
popolne ustavitve; 

75. pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna 
pot; 

76. zmanjšana vidljivost je vidljivost, ki je manjša od poti ustavljanja, 
če se udeleženec v cestnem prometu premika z največjo 
dovoljeno hitrostjo; 

77. ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda; 

78. nezanesljivo je ravnanje udeleženca v cestnem prometu, 
kadar zaradi neizkušenosti, neznanja, vpliva alkohola, mamil ali 
drugih vzrokov ne obvladuje več lastnega obnašanja ali vozila v 
cestnem prometu in prihaja zaradi tega do kršitev prometnih pravil, 
prometnih znakov ali odredb; 

79. ogrožanje je ravnanje, ki je v nasprotju z določili tega zakona, 
s katerim udeleženec v cestnem prometu povzroči nevarno 
situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, pa 
se ni, bodisi po naključju ali zaradi ustreznega ukrepanja 
udeležencev v cestnem prorrietu; 

80. očitno pod vplivom alkohola je udeleženec v cestnem prometu 
takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v prometu 
nezanesljivo; 

81. prometna nesreča je nesreča na javni cesti in nekategorizirani 
cesti, ki je dana v uporabo za cestni promet, v kateri je bilo 
udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali več 
oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala materialna 
škoda; 

Glede na posledice prometne nesreče delimo na: 
a) nesreče I. kategorije - so nesreče, pri katerih je nastala samo 

materialna škoda; 
b) nesreče II. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več 

oseb lahko telesno poškodovanih; 
c) nesreče III. kategorije - so nesreče, pri katerih je ena ali več 

oseb hudo telesno poškodovanih; 
č) nesreče IV. kategorije - so nesreče, pri katerih je kdo umrl ali 

je umrl za posledicami nesreče v 30 dneh; 

82. udeleženec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je s 
svojim ravnanjem pripomogla, da je prišlo do nesreče, in vsakdo, 
ki je v nesreči utrpel škodo, bil telesno poškodovan ali je zaradi 
posledic nesreče umrl; 

83. izredna uporaba ceste pomeni, da je promet na cesti oviran 
zaradi števila udeležencev, njihovega obnašanja oziroma načina 
vožnje, ali zaradi uporabe ceste določenih udeležencev v cestnem 
prometu, ali zaradi skupine motornih vozil, ki zavzema na cesti 
več prostora, kot je običajno; 
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84. strokovni pregled je zdravniški pregled udeleženca v cestnem 
prometu, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali krvi in druge 
telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v 
organizmu in ugotavljanje motenj v vedenju, ki lahko povzročijo 
nezanesljivo ravnanje v prometu; 

85. prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto 
ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec 
ceste. Prometna ureditev obsega: 

določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja 
prometa; 
omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto 
prometa; 
omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, 
ureditev mirujočega prometa; 

- določanje območij umjrjenega prometa, območij omejene 
hitrosti in območij za pešce; 
določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem 
prometu. 

Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno 
signalizacijo. 

(2) Drugi izrazi o cestah, delih ali vrstah cest imajo v tem zakonu 
enak pomen, kot ga določa zakon o javnih cestah. 

Največje dovoljene hitrosti 
28. člen 

(1) Največja dovoljena hitrost vozila je omejena: 
- 50 km/h - na cestah v naselju; 
- 25 km/h - na kolesarskih poteh in stezah; 

do 5 km/h - v območjih umirjenega prometa in v območjih za 
pešce. 

(2) Na posameznih cestah v naseljih je največja dovoljena hitrost 
za vozila lahko do 70 km/h, če varnost prometa in predpisani 
prometno-tehnični elementi to omogočajo in je to določeno s 
predpisanim prometnim znakom. 

(3) Na cesti izven naselij je največja dovoljena hitrost za vozila 
omejena: 

130 km/h - na avtocestah; 
100 km/h - na cestah, rezerviranih za motorna vozila; 

- 90 km/h - na vseh ostalih cestah. 

(4) Omejitve hitrosti, določene v prvem, drugem in tretjem 
odstavku tega člena, ne veljajo za vozila policije, opremljena s 
posebno napravo za ugotavljanje hitrosti, kadar opravljajo nadzor 
cestnega prometa, in kadar je to nujno zaradi zagotavljanja 
varnosti cestnega prometa. 

(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom 
tega člena, se kaznuje za prekršek: 
a) če prekorači hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 5.000 

tolarjev; 
b) če prekorači hitrost od 11 -20 km/h, z denarno kaznijo 15.000 

tolarjev. Z enako kaznijo se kaznuje voznik, ki do 10 km/h 
prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju 
umirjenega prometa; 

c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo 
30.000 tolarjev. Z enako kaznijo se kaznuje voznik, ki od 11 
do 20 km/h prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce 
ali v območju umirjenega prometa; 

č) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo 
najmanj 45.000 tolarjev in 3 do 5 kazenskimi točkami. Z enako 

kaznijo se kaznuje voznik, ki za več kot 20 km/h prekorači 
dovoljeno hitrost v območju za pešce ali v območju umirjenega 
prometa. 

(6) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek: 
a) če prekorači hitrost do 20 km/h, z denarno kaznijo 5.000 

tolarjev; 
b) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo 

15.000 tolarjev; 
c) če prekorači hitrost od 31 do 40 km/h, z denarno kaznijo 

30.000 tolarjev; 
č) če prekorači hitrost za več kot 40 km/h, z denarno kaznijo 

najmanj 45.000 tolarjev in 3 do 5 kazenskimi točkami. 

(7) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek 
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s 
prvim odstavkom tega člena. 

29. člen 

(1) Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila: 

1. 80 km/h: 
- za osebne avtomobile s priklopnikom in druga vozila do 7,5 t 

največje dovoljene mase ter vozila s počitniškimi prikolicami; 

2. 80 km/h: 
za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago ter 
bivalno vozilo - avtodom; 

3. 70 km/h: 
za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 t In 
vozila, ki prevažajo nevarne snovi, tovorna vozila s priklopnim 
vozilom ter zgibne avtobuse brez stojišč; 

4. 60 km/h: 
za avtobuse izven naselij, v katerih potniki med vožnjo stojijo; 

5. 50 km/h: 
za tovorna vozila, na katerih se v prostoru, namenjenem za 
prevoz tovora, prevažajo potniki, ter avtobuse mestnega 
prometa; 
za vozila, kadar imajo na kolesih nameščene verige za sneg; 
za vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m; 
za vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo; 

- traktor, ki ima vzmeteno najmanj sprednjo premo in ima delovno 
zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in traktor z vzmeteno 
najmanj sprednjo premo in vzmetenim priklopnikom ter z 
delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in 
traktorskega priklopnika; 

6. 40 km/h: 
traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in 
traktor z vzmetenim priklopnikom, katerega delovna zavora 
deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega priklopnika; 

7. 30 km/h: 
za traktor, razen traktorja iz 5. in 6. točke prvega odstavka 
tega člena; 

8. 20 km/h; 
- za delovna vozila, na katerih se na prigrajenih stojiščih ali 

sedežih vozijo potniki. 

(2) Kadar je zmanjšana vidljivost zaradi megle, sneženja, dežja 
ali drugih razlogov na manj kot 50 m, morajo vozniki motornih 
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vozil, ki prevažajo nevarne snovi, in vozniki motornih vozil, s 
katerimi se opravlja izredni prevoz, zmanjšati hitrost tako, da je 
izključeno vsako ogrožanje, in ustaviti na najbližjem parkirnem 
prostoru ter poskrbeti za varnost vozila in tovora. Enako velja v 
primeru, če je cesta spolzka zaradi snega, ledu ali drugih razlogov, 
ter v primeru, če je zaradi vetra ali drugih okoliščin zmanjšana 
stabilnost vozila. 

(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 
tega člena, se kaznuje za prekršek: 
a) če prekorači hitrost do 10 km/h, z denarno kaznijo 5.000 

tolarjev; 
b) če prekorači hitrost od 11 do 20 km/h, z denarno kaznijo 

15.000 tolarjev; 
c) če prekorači hitrost od 21 do 30 km/h, z denarno kaznijo 

30.000 tolarjev; 
č) če prekorači hitrost za več kot 30 km/h, z denarno kaznijo 

najmanj 45.000 tolarjev in 3 do 5 kazenskimi točkami. 

(4) Avtobusi, tovorna vozila, traktorji in priklopna vozila, razen 
lahkih in počitniških priklopnikov, registrirani v Republiki Sloveniji, 
morajo imeti na vidnem mestu na zadnji levi strani predpisano 
označbo največje dovoljene hitrosti, ki je predpisana za to vrsto 
vozil. 

(5) 2 denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim ali četrtim odstavkom tega 
člena. 

Trajanje vožnje 
69. člen 

(1) Voznik, ki vozi avtobus, tovorno vozilo ali skupino vozil, katerih 
največja dovoljena masa presega 3,5 t, v 24 urah ne sme voziti 
več kot 8 ur; vmes mora imeti najmanj eno 30-minutno oziroma 
dve 15-mlnutni prekinitvi vožnje. V izjemnih primerih sme trajati 
vožnja 9 ur. V tem primeru mora imeti voznik dve polurni oziroma 
štiri 15-minutne prekinitve vožnje. 

(2) Voznik, ki vozi vozilo 8 ur, mora imeti pred začetkom svojega 
delovnega dne najmanj 8 ur neprekinjenega počitka, voznik, ki 
vozi 9 ur, pa najmanj 10 ur počitka. 

(3) Če se pri vožnji vozila iz prvega odstavka tega člena menjata 
dva voznika in je v vozilu urejeno ležišče, ki omogoča, da eden 
od voznikov počiva leže, mora imeti vsak voznik najmanj 8 ur 
nepretrganega počitka v vsakih 30 urah potovanja. Nepretrgani 
počitek mora voznik prebiti izven vozila. 

(4) Če je v vozilu urejeno ležišče, ki vozniku omogoča, da počiva 
leže, sme voznik ne glede na tretji odstavek tega člena počivati 
na takem ležišču, če vozilo ta čas stoji. 

(5) Minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve, izda v 
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, in ministrom, 
pristojnim za promet in zveze, natančnejše predpise o tedenskem 
obračunavanju ur vožnje, počitku in posadki vozila. 

(6) 2 denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
četrtim odstavkom tega člena. 

(7) 2 denarno kaznijo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, 
ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev. 

(8) 2 denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju 
s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena. 

Tahograf 
70. člen 

(1) Motorna vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom, morajo 
imeti v tahografu pravilno vložen in izpolnjen vložek. Voznik mora 
imeti pri sebi ključ tahografa in uporabljeni vložek, iz katerega je 
razvidna vožnja oziroma mirovanje vozila v zadnjih 24 urah. 

(2) Uporabljene tahografske vložke mora uporabnik vozila hraniti 
eno leto. 

(3) Voznik je dolžan na zahtevo policista odpreti tahograf in 
pokazati vložek. Policist lahko začasno odvzame tahografski 
vložek kot dokazilo v postopku. 

(4) Če policist sumi, da naprava ne deluje pravilno, lahko odredi, 
da se opravi poseben pregled tahografa in vseh z njim povezanih 
drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu za pravilno 
delovanje naprave. 

(5) Poseben pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne 
osebe, ki so pooblaščene za kontrolo meril. O delovanju naprave 
izdajo pisno mnenje. 

(6) Če se pri pregledu ugotovi, da je bila nap/ava namerno 
poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da kaže manjše 
hitrosti oziroma vrednosti, oziroma da naprava ne deluje, plača 
stroške pregleda voznik. 

(7) Na praktičnem delu vozniškega izpita in pri učenju vožnje 
lahko kandidat odpira tahograf kot izpitno nalogo. 

(8) 2 denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju 
s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev. 

(9) 2 denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje voznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

(10) 2 denarno kaznijo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 150.000 tolarjev. 

(11) 2 denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik-posameznik, ki ravna v nasprotju 
s šestim odstavkom tega člena. 

Gospodarske vožnje 
71. člen 

(1) Gospodarske vožnje so dovoljene na kratkih razdaljah, med 
gradbišči ali kmetijskimi površinami, na katerih se opravljajo 
gradbena ali kmetijska dela. 

(2) Širina, višina in najmanjša hitrost vozila lahko pri gospodarski 
vožnji v manjši meri odstopajo od določil tega zakona, ne smejo 
pa biti presežene nosilnost vozila, dovoljena skupna masa in 
predpisane osne obremenitve. 
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(3) Vozilo, s katerim se opravlja gospodarska vožnja, mora biti 
predpisano označeno. 

(4) Za gospodarske vožnje se smejo praviloma uporabljati 
predvsem lokalne ceste in kolovozi ter gozdne poti. 

(5) Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno v določenih 
časovnih obdobjih in na določenem območju, je treba s predpisano 
prometno signalizacijo na cesti opozoriti druge udeležence v 
cestnem prometu. 

(6) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali 
četrtim odstavkom tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju 
s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega 
člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 25.000 tolarjev. 

Varnostni pasovi 
72. člen 

(1) Med vožnjo morajo biti voznik in potniki na vseh sedežih, kjer 
so vgrajeni varnostni pasovi, pripeti na način, kot ga je določil 
proizvajalec. 

(2) Varnostnega pasu ni potrebno uporabljati osebam, ki z 
zdravniškim spričevalom dokažejo, da varnostnega pasu ne 
morejo uporabljati. 

(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek 
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

Zaščitne čelade 
73. člen 

(1) Voznik in potnik na motornem kolesu in kolesu z motorjem 
morata med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno 
čelado. 

(2) Zaščitne čelade ni potrebno uporabljati osebam, ki z 
zdravniškim spričevalom dokažejo, da zaščitne čelade ne morejo 
uporabljati. 

(3) Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo oziroma kolo s pomožnim 
motorjem, mora med vožnjo imeti na glavi pripeto kolesarsko 
zaščitno čelado, ali čelado iz prvega odstavka tega člena. Enako 
velja tudi za osebo, mlajšo od 14 let, ki se na kolesu ali kolesu s 
pomožnim motorjem vozi kot potnik. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek 
voznik ali potnik, ki ravnata v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

Vleka 
74. člen 

(1) Vleka dvoslednih motornih vozil je dovoljena le, če se ta zaradi 
okvare sama ne morejo premikati. Vleka enoslednih vozil je 
prepovedana. 

(2) Pri vleki morata imeti obe vozili vključene vse štiri smernike, 
če pa vozilo ni opremljeno z napravo za vključitev vseh štirih 
smernikov, pa mora biti vlečeno vozilo na zadnji strani označeno 
z dobro vidnim varnostnim trikotnikom. 

(3) Vleka pokvarjenih vozil je prepovedana na avtocesti in cesti, 
rezervirani za motorna vozila. 

(4) Če se je vozilo pokvarilo na avtocesti ali cesti, rezervirani za 
motorna vozila, je vleka dovoljena le do prvega izvoza. 

(5) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznjk, ki 
ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev. 

Vleka ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 
75. člen 

(1) Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je vleka dovoljena le, če je 
vlečeno vozilo opremljeno z rdečimi lučmi na zadnji strani vozila 
in te luči delujejo in je vlečno vozilo opremljeno z rumeno utripajočo 
lučjo. 

(2) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pravne 
osebe pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev. 

Prevoz oseb 
89. člen 

(1) V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti le 
toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč. 

(2) Voznik motornega vozila ne sme voziti oseb v počitniški prikolici 
ali lahkem priklopniku. 

(3) Kadar voznik v vozilu iz prvega odstavka tega člena prevaža 
organizirano skupino otrok, mora biti tako vozilo označeno s 
posebnim znakom. 

(4) Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima 
vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih 
sedežev. 

(5) Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati oziroma imeti odprtih med 
vožnjo. Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki 
niso varno vstopili oziroma izstopili, in dokler vrata avtobusa niso 
zaprta. 

(6) Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, se 
sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev. Na 
delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v takem primeru 
prižgana rumena vrteča se ali utripajoča luč. 

(7) V bivalnem vozilu - avtodomu se sme voziti tolikšno število 
oseb, kolikor je v prometnem dovoljenju vpisanih sedežev. 
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(8) V vozilu se na sedežu poleg voznika ne sme voziti oseba, ki 
je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil. 

(9) Na tovornem in priklopnem vozilu, polpriklopnem vozilu 
oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v 
prostoru za tovor največ pet oseb za nalaganje in razlaganje 
tovora. 

(10) Osebe, ki se vozijo v vozilih iz šestega in devetega odstavka, 
ne smejo biti očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih 
zdravil. 

(11) Osebe iz devetega odstavka tega člena ne smejo v vozilu 
stati, sedeti na stranicah kesona ali na nestabilnem oziroma 
nepritrjenem tovoru, kot tudi ne na tovoru, ki presega višino stranic 
kesona. 

(12) Na tovornem vozilu, ki nima stranic kesona, in na tovornem 
vozilu z avtomatskim razkladalcem, ni dovoljeno voziti oseb. 

(13) Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti 
tudi druga oseba, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za 
prevoz drugih oseb, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. 

(14) Na traktorskem priključku, na priključku delovnega stroja ali 
motokultivatorja je med vožnjo po cesti prepovedano prevažati 
osebe. 

(15) Voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem ne sme voziti 
osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih 
zdravil. 

(16) Na kolesu z motorjem, kolesu s pomožnim motorjem ali 
kolesu lahko vozi otroka, mlajšega od 8 let, le polnoletna oseba. 

(17) Otroci se lahko vozijo v osebnih avtomobilih le, če so starosti 
primerno zavarovani v ležiščih, homologiranih otroških varnostnih 
sedežih ali s homologiranimi pripomočki, ki omogočajo uporabo 
običajnih varnostnih pasov. Ležišča ali sedeži so lahko v skladu 
z navodili proizvajalca pripeti na prvem ali zadnjem sedežu v 
vozilu; v osebnih avtomobilih, v katerih zaradi konstrukcijskih 
lastnosti avtomobila otroka ni mogoče zavarovati na način iz 
prejšnjega stavka, smejo sedeti otroci do 12 leta starosti le na 
zadnjih sedežih. 

(18) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

(19) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki 
odredi vožnjo, ki ni v skladu s prvim, ali tretjim, ali četrtim, ali 
devetim, ali desetim, ali enajstim, ali dvanajstim, ali trinajstim, ali 
štirinajstim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe 
pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev. 

(20) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ravna v nasprotju 
z določbo šestnajstega odstavka tega člena. 

Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila 
97. člen 

(1) Avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, lahko 
uporabljajo le vozniki motornih vozil in skupine vozil, ki po deklaraciji 
proizvajalca dosegajo na ravni cesti hitrost, večjo od 60 km/h. 

(2) V promet na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila, 
se lahko voznik vključuje in izključuje le na označenih priključkih. 

(3) Voznik, ki se izključuje iz prometa na avtocesti, mora z vozilom 
pravočasno zapeljati na skrajni desni prometni pas in čimprej, 
brez zaviranja, zapeljati na poseben zaviralni pas. 

(4) Vozila, ki že vozijo po prometnem pasu avtoceste ali ceste, 
rezervirane za motorna vozila, imajo prednost pred vozili, ki se 
vključujejo v promet na prometnem pasu. 

(5) Voznik, ki se z motornim vozilom vključuje v promet na 
avtocesti, mora: 
- voziti po pospeševalnem pasu in se vključiti v promet z 

ustreznim znakom, pri tem ne sme ovirati ali ogrožati vozil, ki 
vozijo po njej; 
pustiti mimo vozila, če na mestu, kjer se vključujejo v promet, 
ni pospeševalnega pasu. 

(6) Na avtocesti in cesti z več prometnimi pasovi morajo motorna 
vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden 
z vozili v koloni. 

(7) Na avtocesti, ki ima tri ali več prometnih pasov, namenjenih 
prometu vozil v eni smeri, smejo vozniki tovornih vozil, katerih 
največja dovoljena masa presega 3,5 t, In vozniki vozil in skupin 
vozil, daljših od 7 m, voziti samo po dveh prometnih pasovih, ki so 
ob desnem robu vozišča. 

(8) Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, z 
več med seboj ločenimi prometnimi pasovi lahko vozijo z naslednjo 
največjo dovoljeno hitrostjo: 

1. 80 km/h: 
- motorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 7,5 t in 

tovorna vozila s priklopnimi vozili; 

2.100 km/h: 
- avtobusi, razen tistih, ki prevažajo organizirane skupine otrok, 

in tovorna vozila brez priklopnih vozil, če imajo to vpisano v 
prometnem dovoljenju. Vpis v prometno dovoljenje se dovoli, 
če vozilo izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da je razmerje med bruto močjo motorja, izraženo v kW, in 
največjo dovoljeno maso vozila, izraženo v t, najmanj 11 kW/ 
t; 

- da ima vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles, 
in servo volan; 
da ima na prednjih sedežih, v prvi in zadnji vrsti sedežev za 
potnike vgrajene varnostne pasove in vzglavnike. 

Vozilo mora biti na zadnji strani označeno tudi z znakom največje 
dovoljene hitrosti na avtocesti: 80 km/h oziroma 100 km/h. 

(9) Pri vožnji po avtocesti z zasenčenimi lučmi hitrosti ni treba 
prilagajati vidni razdalji zasenčenih luči, če: 
1. so dobro vidne zadnje luči spredaj vozečega vozila; 
2. je vozišče opremljeno z odsevniki; 
3. so pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez uporabe 

luči z dolgim snopom svetlobe. 

(10) Na avtocesti je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja 
vozila, ustavljanje ali parkiranje. 

(11) Na odstavnem pasu je dovoljeno ustaviti vozilo le zaradi 
okvare oziroma prometne nesreče. 

(12) V primeru zastoja prometa je treba na sredini, med prometnima 
pasovoma, ki sta najbližje levemu robu vozišča, pustiti dovolj 
prostora, da po njem lahko vozijo intervencijska vozila. 

(13) Pešci ne smejo stopiti na ali hoditi po vozišču avtoceste ali 
ceste, rezervirane za motorna vozila. 
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(14) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za: 
1. policiste pri opravljanju uradne dolžnosti; 
2. osebe, ki opravljajo ogled prometne nesreče ali so vključene 

v ogled; 
3. delavce, ki v označenem gradbišču delajo na avtocesti ali 

cesti, rezervirani za motorna vozila; 
4. osebje intervencijskih skupin in zdravstvene delavce, kadar 

nudijo nujno potrebno pomoč; 
5. inšpektorje za ceste pri opravljanju uradne dolžnosti ter 

delavce upravljalca ceste. 

(15) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali šestim, ali sedmim, ali 
enajstim odstavkom tega člena. 

(16) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, ali tretjim, ali četrtim, ali 
petim, ali osmim, ali devetim odstavkom tega člena. 

(17) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z desetim, ali dvanajstim odstavkom 
tega člena. 

(18) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pešec, ki ravna v nasprotju s trinajstim odstavkom tega člena. 

Prometna signalizacija 
102. člen 

(1) Javne ceste in nekategorizirane ceste, dane v uporabo za 
cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno 
signalizacijo, ki udeležence v cestnem prometu opozarja na 
nevarnost na posamezni cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, 
prepovedi in obveznosti ter, daje potrebna obvestila za varen in 
neoviran promet. 

(2) S prometno signalizacijo morajo biti označene tudi začasne 
nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare vozila 
ali onesposobitve ceste, ter začasne prometne omejitve in 
prepovedi v prometu. Signalizacijo je potrebno odstraniti takoj, ko 
preneha vzrok, zaradi katerega je bila postavljena, oziroma jo 
prekriti za čas, ko se ne izvajajo dela na cesti. 

(3) Udeleženci v cestnem prometu morajo upoštevati omejitve, 
prepovedi in obveznosti, izražene s postavljeno prometno 
signalizacijo. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, ali drugim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 tolarjev. 

(5) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek 
udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena. 

Pooblastilo 
114. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve natančneje določi vozila, ki 
smejo uporabljati posebne svetlobne in zvočne signale, vrsto 
svetlobnih in zvočnih signalov, ki jih smejo dajati vozila s prednostjo 
in vozila za spremstvo, pogoje, način uporabe svetlobnih in 
zvočnih signalov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozniki teh 
vozil. 

Koncentracija alkohola v krvi 
117. člen 

(1) Med vožnjo v cestnem prometu, in ko začnejo voziti ne smejo 
imeti alkohola v krvi: 
1. vozniki motornih vozil kategorije C, E ali D; 
2. vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni prevoz oseb in stvari 

ali prevoz oseb za lastne potrebe; 
3. vozniki vozil, s katerimi prevažajo nevarne snovi; 
4. vozniki, ki jim je vožnja motornega vozila osnovni poklic, kadar 

opravljajo ta poklic; 
5. vozniki inštruktorji, dokler usposabljajo kandidate za voznike 

pri praktični vožnji vozila; 
6. kandidati za voznike pri praktičnem usposabljanju; 
7. vozniki začetniki. 

(2) Ostali vozniki imajo lahko do 0,5 grama alkohola na kilogram 
krvi pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo 
znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo 
ravnanje v cestnem prometu. 

(3) Voznik oziroma voznik inštruktor, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek: 
a) če ima od 0,00 do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi, z 

denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev in 1 do 3 kazenskimi 
točkami; 

b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z 
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 4 kazenskimi 
točkami; 

c) če ima več kot 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami, 
ali s kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami. 

(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek: 
a) če ima do 0,50 grama alkohola na kilogram krvi in kaže znake 

nezanesljivega ravnanja, z denarno kaznijo najmanj 20.000 
tolarjev in 1 do 2 kazenskima točkama; 

b) če ima od 0,51 do 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, z 
denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 5 kazenskimi 
točkami; 

c) če ima nad 1,11 grama alkohola na kilogram krvi, z denarno 
kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 5 do 7 kazenskimi točkami, 
ali s kaznijo zapora in 5 do 7 kazenskimi točkami. 

(5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5 
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne glede na število do tedaj 
doseženih kazenskih točk. 

119. člen 

(1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se 
izreče, ne glede na število do tedaj doseženih kazenskih točk: 
- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in 

ima v organizmu več kot 1,1 grama alkohola na kilogram krvi; 
- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo pod 

vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. 

(2) Sankcija iz prejšnjega odstavka tega člena se izreče poleg 
denarnih kazni, določenih v točki c tretjega odstavka, v točki c 
četrtega odstavka 117. člena tega zakona oziroma v tretjem 
odstavku 118. člena tega zakona. 
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(3) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se ne 
izreče vozniku iz prvega odstavka, ki povzroči prometno nesrečo 
prve kategorije z neznatno materialno škodo. 

Preizkus 
120. člen 

(1) Policist lahko zaradi ugotovitve, ali ima udeleženec v cestnem 
prometu v organizmu alkohol ali več alkohola, kot je dovoljeno, 
odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola. 
Če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik motornega vozila v 
organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, mu policist odredi 
prepoved nadaljnje vožnje in mu začasno odvzame vozniško 
dovoljenje, zoper druge udeležence v cestnem prometu pa lahko 
odredi ukrepe, s katerimi jih izloči iz cestnega prometa. Stroške 
preizkusa plača udeleženec v cestnem prometu, če se izkaže, 
da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon. 
V nasprotnem primeru stroški preizkusa bremenijo organ, ki je 
preizkus odredil. 

(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi udeleženec 
v cestnem prometu, za katerega je bil odrejen preizkus. Če odkloni 
podpis, mora policist vzrok odklonitve vpisati v zapisnik in odrediti 
strokovni pregled voznika. 

(3) Udeleženec v cestnem prometu, ki mu je odrejen preizkus s 
sredstvi ali napravami oziroma strokovni pregled, mora ravnati 
po odredbi policista. Če strokovni pregled ali preizkus odkloni ali 
ga ne opravi tako, kot je predpisal proizvajalec sredstev ali naprav, 
policist to vpiše v zapisnik, odredi prepoved nadaljnje vožnje in 
odvzame vozniško dovoljenje. Udeleženec v cestnem prometu 
lahko odkloni preizkus samo iz zdravstvenih razlogov; v tem 
primeru policist odredi strokovni pregled. 

(4) Če udeleženec v cestnem prometu oporeka rezultatu 
preizkusa, policist odredi strokovni pregled. Na strokovni pregled 
odpelje voznika s službenim vozilom policist, ki ga je odredil. 
Stroške prevoza udeleženca v cestnem prometu do kraja, kjer 
se opravi strokovni pregled, In stroške pregleda, plača udeleženec 
v cestnem prometu, če se izkaže, da ima v krvi več alkohola, kot 
to dovoljuje ta zakon. V nasprotnem primeru stroški prevoza in 
pregleda bremenijo organ, ki je pregled odredil. 

(5) Če policist sumi, da je udeleženec v cestnem prometu pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
sredstev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, odredi 
preizkus s posebnimi sredstvi oziroma napravami ali strokovni 
pregled, mu prepove nadaljnjo vožnjo in začasno vzame vozniško 
dovoljenje. O morebitnem ugovoru na policistovo odredbo odloči 
policistov predstojnik takoj, najpozneje pa v štirih urah. Ugovor 
ne zadrži izvršitve preizkusa oziroma strokovnega pregleda. 
Stroške prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus oziroma 
strokovni pregled, in stroške pregleda oziroma preizkusa, plača 
udeleženec v cestnem prometu, če se ugotovi, da je pod vplivom 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih sredstev. 

(6) Če policist sumi, da udeleženec v cestnem prometu zaradi 
duševnega stanja ali telesnih pomanjkljivosti oziroma bolezni 
predstavlja nevarnost v prometu, ga izloči iz prometa, mu prepove 
nadaljevanje vožnje in predlaga kontrolni pregled. 

(7) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev ali kaznijo zapora 
se kaznujeta za prekršek voznik in voznik inštruktor, ki ravnata 
v nasprotju s tretjim, ali petim odstavkom tega člena. Poleg denarne 
kazni ali kazni zapora se vozniku in vozniku inštruktorju izreče 
tudi sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne 
glede na število do tedaj doseženih kazenskih točk. 

Prometne nesreče 
122. člen 

(1) Vsakdo mora nuditi pomoč pri prometni nesreči, če je potrebno: 
1. rešiti človeška življenja; 
2. preprečiti ogrožanje drugih; 
3. preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo. 

(2) Policist je dolžan priti na kraj prometne nesreče II., III. in IV. 
kategorije, opraviti ogled in o ogledu napisati zapisnik. Na kraj 
prometne nesreče I. kategorije je policist dolžan priti, če je o 
nesreči obveščen. 

(3) Po nesreči mora vsak udeleženec v prometni nesreči: 
1. ustaviti vozilo; 
2. zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. 

kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča; 
3. pomagati poškodovanim, če je za to usposobljen; 
4. obvestiti najbližjega policista ali policijsko postajo ali koga 

drugega, ki lahko obvesti policijsko postajo, razen pri 
prometnih nesrečah I. kategorije; 

5. soudeleženim v prometni nesreči ali oškodovanim na njihovo 
zahtevo posredovati ime in priimek ter naslov, pokazati 
vozniško in prometno dovoljenje ter posredovati podatke o 
obveznem zavarovanju; 

6. ostati na kraju prometne nesreče I. kategorije toliko časa, 
kolikor je potrebno, da udeleženci v prometni nesreči dobijo 
podatke iz prejšnje točke, in izpolniti Evropsko poročilo o 
prometni nesreči; 

7. počakati na kraju prometne nesreče I. kategorije ali tam pustiti 
svoje ime in naslov, če na kraju nesreče ni osebe, ki ji je 
povzročena škoda; 

8. ostati na kraju prometne nesreče II., III. in IV. kategorije, dokler 
ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače; 

9. vrniti se takoj na kraj prometne nesreče, če ga je zapustil 
zaradi odvoza ponesrečenca v bolnišnico ali zaradi 
obveščanja policijske postaje o prometni nesreči; 

10. omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev, če je zapustil mesto 
prometne nesreče. Upravičenca do podatkov ali najbližjo 
policijsko postajo mora v primernem času obvestiti, da je bil 
udeležen v prometni nesreči, in posredovati svoje podatke, 
navesti kraj, kjer se zadržuje, registrsko številko vozila, kraj 
nesreče in ostale okoliščine. 

(4) Očividec prometne nesreče mora udeležencu nesreče in 
policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, pa te 
podatke čimprej sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi ogled. 

(5) Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo 
odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči tisti, ki 
opravlja ogled. Pri teh prometnih nesrečah ni dovoljeno spreminjati 
stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni opravljena potrebna 
preiskava. To ne velja, kadar to zahteva reševanje udeležencev 
v prometni nesreči. 

(6) Udeleženci v prometni nesreči od trenutka nesreče do konca 
ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo 
sposobnost za udeležbo v prometu. 

(7) Policist mora, če obstaja sum, da je kateri od udeležencev v 
prometni nesreči pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo voznikovo 
sposobnost za udeležbo v prometu, odrediti preizkus in 
udeleženca poslati na strokovni pregled. V teh primerih se smiselno 
uporabljajo določila tega zakona o preizkusu s sredstvi ali 
napravami ter strokovnem pregledu. 
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(8) Pri prometni nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil poškodovan in 
odpeljan v bolnišnico, mora policist: 
1. poskrbeti za premoženje, ki je ostalo na kraju nesreče; 
2. organizirati odstranitev in hrambo vozil; 
3. organizirati, da so najbližji sorodniki obveščeni o nesreči. 

(9) Na podlagi odredbe policista ali preiskovalnega sodnika mora 
zdravnik odvzeti kri in urin oziroma druge telesne tek6čine 
udeležencu v prometni nesreči II., III. in IV. kategorije. 

(10) Upravljavec ceste mora na zahtevo policista zagotoviti: 
1. odstranitev in hrambo vozil, za katera ne morejo poskrbeti 

udeleženci nesreče; 
2. odstranitev vseh ovir na cesti, nastalih zaradi nesreče; 
3. zavarovanje ovir iz prejšnje točke, ki se ne dajo odstraniti, v 

skladu z določili tega zakona o zavarovanju ovir na cesti. 

(11) Voznik mora odpeljati poškodovanca v prometni nesreči v 
bolnišnico ali do najbližjega zdravnika, če tako odredi zdravnik. 

(12) Zdravstvena organizacija, zavod ali zasebni zdravnik morajo 
obvestiti najbližjo policijsko postajo: 
1. o sprejemu poškodovanca, za katerega obstaja sum, da se 

je ponesrečil v prometni nesreči; 
2. o smrti poškodovanega v prometni nesreči. 

(13) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev in 2 do 5 kazenskimi 
točkami se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z 
določbo tretjega odstavka tega člena. 

(14) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek 
drugi udeleženci v cestnem prometu, ki ravnajo v nasprotju s 
prvim, ali četrtim, ali petim odstavkom tega člena. 

(15) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
udeleženec v prometni nesreči, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali 
petim, ali šestim odstavkom tega člena. 

(16) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju z desetim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev. 

(17) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z enajstim odstavkom tega člena. 

(18) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zdravnik ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju z 
devetim, ali dvanajstim odstavkom tega člena. 

(19) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju z dvanajstim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev. 

Pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja 
124. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda na lastno zahtevo osebi, ki poleg 
pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 127. člena tega 
zakona izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo; 
da je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in 
traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja 
za vožnjo motornih vozil kategorije F; 
da ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje; 

- da se ji ne izvršuje kazen oziroma varstveni ukrepi prepovedi 
vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije; 

da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja, v zvezi z 
ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka 
prepoved traja; 
da je zahtevi priložila ustrezno fotografijo; 

- da je poravnala stroške v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja 
(stroški obrazca vozniškega dovoljenja, stroški vloge itd.). 

(2) Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A 
do 125 ccm in največ 11 kW oziroma do 350 ccm, se izda vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350 ccm oziroma 
kategorije A, če opravi vozniški izpit. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, osebi, ki 
zahteva izdajo vozniškega dovoljenja le za vožnjo motornih vozil 
kategorije G oziroma H, ni potrebno predložiti dokazila o telesni in 
duševni zmožnosti za vožnjo vozil teh kategorij. 

(4) Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije B, C ali D, se izda tudi vozniško dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravijo tečaj o varnem 
delu s traktorjem in traktorskimi priključki. 

(5) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije vozil, ki 
jih ima voznik pravico voziti oziroma jih bo imel pravico voziti po 
dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G). 

(6) Osebi, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje, se slovensko 
vozniško dovoljenje ne izda oziroma se ne podaljša njegove 
veljavnosti, razen v primeru zamenjave tujega za slovensko 
vozniško dovoljenje ali če veljavno tuje vozniško dovoljenje odda 
organu, ki mu izda oziroma je izdal slovensko vozniško dovoljenje. 

(7) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, mora na poziv pristojne upravne 
enote oddati vozniško dovoljenje. Če oseba ne odda vozniškega 
dovoljenja v roku, določenem v pozivu, ji ga odvzamejo policisti 
na njene stroške. Novo vozniško dovoljenje lahko pridobi ob prvem 
prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po šestih mesecih, 
sicer pa po enem letu od dneva oddaje vozniškega dovoljenja 
upravni enoti, če ponovno opravi vozniški izpit za vozila tiste 
oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekršek ali prekrške, 
za katere so ji bile izrečene kazenske točke in izpolni druge 
pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja, določene v prvem 
odstavku tega člena. 

127. člen 

(1) Pravico voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo 
ima oseba, ki: 
- je telesno in duševno zmožna voziti motorno vozilo; 
- je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil; 

ima veljavno vozniško dovoljenje tiste oziroma tistih kategorij, 
v katero spada vozilo, ki ga vozi; 

- ima v času, ko vozi vozilo, veljavno vozniško dovoljenje 
oziroma ji vozniško dovoljenje n| odvzeto ali začasno odvzeto 
oziroma se ji ne izvršuje izrečena kazen oziroma varstveni 
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije; 

- uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem 
vozniškem dovoljenju. 

(2) V cestnem prometu se ne sme uporabljati vozniškega 
dovoljenja, namesto katerega je izdan dvojnik. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev in 3 do 5 kazenskimi 
točkami ali s kaznijo zapora in 3 do 5 kazenskimi točkami se 
kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto 
alineo prvega odstavka tega člena. 
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(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvo, ali drugo, ali peto alineo 
prvega odstavka, ali z drugim odstavkom tega člena. 

Kategorije vozniškega dovoljenja 
128. člen 

(1) Vozniško dovoljenje se izda za vožnjo motornih in priklopnih 
vozil (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za vožnjo), ki so 
razvrščena v kategorije A, B, C, D, E, F, G in H. 

(2) V kategorijo A spadajo motorna kolesa. Dovoljenje za vožnjo 
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij 
G in H. 

(3) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije 
A, F, G in H, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 
kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorij G in H. 

(4) V kategorijo C spadajo motorna vozila za prevoz tovora in 
delovna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 
kg. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorij B, G in H. 

(5) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki 
imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Dovoljenje za 
vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil 
kategorije B, C, G in H. 

(6) V kategorijo E spadajo skupine vozil, katerih vlečna vozila 
spadajo v kategorijo B, C in D, največja dovoljena masa priklopnih 
vozil pa presega 750 kg. 

(7) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. 
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorij G in H. 

(8) V kategorijo G spadajo motokultivatorji in delovni stroji. 

(9) V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem. Dovoljenje za vožnjo 
vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije 
G. 

(10) Vozniki motornih vozil kategorij B, C ali D imajo pravico voziti 
motorna vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki 
priklopniki. Vozniki motornih vozil kategorije B imajo pravico voziti 
motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno 
vozilo, ki ni lahki priklopnik, njegova največja dovoljena masa pa 
ne presega mase vlečnega vozila, če največja dovoljena masa 
teh vozil ali skupine vozil ne presega 3.500 kg. 

(11) Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije C ali D skupaj s kategorijo E, ima pravico 
voziti motorno vozilo kategorije C ali D tudi, če mu je dodano 
priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 750 
kg. Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje kategorije B 
skupaj s kategorijo E, pa ima pravico voziti motorno vozilo 
kategorije B tudi, če mu je dodano priklopno vozilo, katerega 
največja dovoljena masa presega 750 kg, pa največja dovoljena 
masa priklopnega vozila presega maso vlečnega vozila ali če 
največja dovoljena masa te skupine vozil presega 3.500 kg. 

Predpisana starost za vožnjo motornih vozil 
129. člen 

Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik 
dopolnjeno naslednjo starost: 
za vozila kategorije A do 125 ccm in največ 11 kW 16 let; 
za vozila kategorije A do 350 ccm 18 let; 
za vozila kategorije A 20 let; 
za vozila kategorije B 18 let; 
za vozila kategorije C in E 18 let; 

- za vozila kategorije D 21 let; 
za vozila kategorije F 15 let; 
za vožnjo delovnih strojev 18 let; 

- za vožnjo motokultivatorjev 15 let; 
za vozila kategorije H 14 let. 

Začasen odvzem vozniškega dovoljenja 
130. člen 

(1) Policist poleg primerov iz 120. člena tega zakona začasno 
odvzame vozniško dovoljenje in prepove vozniku nadaljevanje 
vožnje: 
1. če je zaradi telesnega ali duševnega stanja zmanjšana 

njegova sposobnost za vožnjo; 
2. če ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem 

vozniškem dovoljenju; 
3. če prekorači čas dovoljenega trajanja vožnje; 
4. če ugotovi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, ali mu 

je vozniško dovoljenje odvzeto ali začasno odvzeto, ali se 
mu izvršuje izrečena kazen oziroma varstveni ukrep 
prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije. 

(2) Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, vožnje pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, odklonitve preizkusa s sredstvi ali napravami 
ali strokovnega pregleda, ali preizkusa, ki ni bil opravljen v skladu 
z navodili proizvajalca sredstva ali naprave, se vrne vozniku, po 
preteku 24 ur od odvzema. Vozniško dovoljenje, ki je bilo odvzeto 
iz drugih razlogov, se vrne vozniku, ko prenehajo razlogi za 
odvzem. 

(3) Če voznik ne prevzame odvzetega vozniškega dovoljenja v 
treh dneh od dne, ko mu je bilo odvzeto, se pošlje organu, ki 
dovoljenje vodi v evidenci. 

(4) Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki kljub prepovedi iz prvega odstavka tega člena nadaljuje 
vožnjo. 

Odvzem vozniškega dovoljenja 
131. člen 

(1) Upravna enota, ki vodi evidenco o vozniku, z odločbo odvzame 
vozniško dovoljenje vozniku: 
1. če ne gre na kontrolni zdravstveni pregled za čas, dokler ga 

ne opravi; 
2. če je na kontrolnem zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da 

zaradi duševnega ali telesnega stanja ni več sposoben voziti 
vozila, dokler ne predloži ustreznega zdravstvenega 
spričevala. 
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Pooblastilo 
132. člen 

(1) Minister, pristojen za promet in zveze, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, predpiše program usposabljanja 
za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov, 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija 
za izvajanje tega programa, obrazec potrdila o uspešno 
opravljenem programu in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter 
pooblasti izobraževalne ali druge organizacije za izvajanje tega 
programa. 

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše program 
usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije oziroma zavodi za 
izvajanje tega programa, način izdaje potrdil o uspešno 
opravljenem tečaju in vodenja evidenc ter pooblasti organizacije 
oziroma zavode za izvajanje tega programa. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše obrazec 
vozniškega dovoljenja ter postopek za izdajo, podaljšanje 
veljavnosti in zamenjavo vozniških dovoljenj ter način vodenja 
evidenc. 

Evidenca o izdanih vozniških dovoljenjih 
133. člen 

O izdanih vozniških dovoljenjih se vodi evidenca, ki vsebuje 
naslednje podatke: 
- podatke o vozniku: enotno matično številko občana, ime in 

priimek, rojstni datum in kraj rojstva ter naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča; 
upravno enoto, ki je izdala dovoljenje oziroma podaljšala 
njegovo veljavnost; 

- datum izdaje in spremembe; 
številko vpisa; 
serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja; 
veljavnost vozniškega dovoljenja; 
zaznamke o veljavnosti, zamenjavi zaradi obrabljenosti ali 
spremembi, izgubi ali kraji oziroma deponiranju; 
kategorije vozil, za katere velja, in datum pridobitve dovoljenja 
za vožnjo vozil posamezne kategorije; 
omejitve: pripomočke, ki jih mora voznik uporabljati med 
vožnjo, oziroma omejitve za vožnjo vozil posameznih kategorij 
(A do 125 ccm, A do 350 ccm ali vožnja vozila kategorije E le 
z vlečnim vozilom kategorije B). 

Vožnja s tujim vozniškim dovoljenjem 
134. člen 

(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji, sme z veljavnim tujim 
vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, 
in ob vzajemnosti, voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, 
ki jih ima pravico voziti po veljavnem tujem vozniškem dovoljenju, 
in sicer največ eno leto od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(2) Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva v 
tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo, sme z veljavnim 
tujim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje 
države, voziti tista motorna vozila, ki jih ima pravico voziti po 
veljavnem tujem vozniškem dovoljenju, dokler začasno biva v 
Republiki Sloveniji. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena 

mora oseba, ki ima veljavno tuje vozniško dovoljenje, ki ni v 
skladu s Konvencijo o cestnem prometu, imeti med vožnjo 
motornega vozila po cesti pri sebi poleg veljavnega tujega 
vozniškega dovoljenja tudi veljavno mednarodno vozniško 
dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ ali organizacija tuje države. 

(4) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena v Republiki 
Sloveniji ne sme voziti motornega vozila po cesti, če ji je bila v 
državi, v kateri ji je bilo izdano tuje vozniško dovoljenje, 
prepovedana vožnja vozil kategorije oziroma vrste, v katero spada 
vozilo, ki ga vozi. Prav tako ne sme voziti motornega vozila 
kategorije B ali C, če še ni dopolnila starosti 18 let, in kategorije D, 
če še ni dopolnila starosti 21 let. 

(5) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim 
odstavkom tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev ali kaznijo zapora 
se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim 
odstavkom tega člena. 

(7) Poleg kazni iz prejšnjega odstavka se vozniku izreče tudi 
prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju 
Republike Slovenije, vozniku tujcu pa še kazen odstranitve tujca 
iz države. 

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja 
135. člen 

(1) Tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, in 
državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko 
Slovenijo z namenom stalnega prebivanja, lahko, če izpolnjujeta 
druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, 
v enem letu od pričetka prebivanja v Republiki Sloveniji zahtevata 
zamenjavo veljavnega tujega vozniškega dovoljenja za slovensko 
vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje se izda brez 
opravljanja vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil tiste 
kategorije, ki jih imata pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. 
Slovensko dovoljenje se izda namesto veljavnega tujega 
vozniškega dovoljenja. Izjemoma in ob vzajemnosti se od osebja 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ob 
zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ne zahtevajo dokazila o 
telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila. 

(2) Državljanu Republike Slovenije se zamenja tuje vozniško 
dovoljenje s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če je bil v državi, 
v kateri mu je bilo izdano tuje vozniško dovoljenje, dlje kot šest 
mesecev. 

(3) Če se iz besedila tujega vozniškega dovoljenja ne da sklepati, 
za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja in ali še velja, se 
sme tuje vozniško dovoljenje zamenjati po prvem odstavku tega 
člena, če oseba, ki prosi za zamenjavo, priloži listino, iz katere je 
razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(4) Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati 
za slovensko vozniško dovoljenje. 

(5) Tuje vozniško dovoljenje, ki se zamenja za slovensko vozniško 
dovoljenje, in vozniško dovoljenje, ki je bilo oddano v skladu s 
šestim odstavkom 124. člena tega zakona, se vrne organu tuje 
države, ki ga je izdal. 
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Poučevanje vožnje 
139. člen 

(1) Vožnjo v cestnem prometu lahko v avto šoli poučujejo vozniki 
inštruktorji, ki imajo veljavno dovoljenje za voznika inštruktorja (v 
nadaljnjem besedilu: inštruktorsko dovoljenje) tiste kategorije, za 
katero poučujejo kandidata za voznika motornih vozil. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vožnjo v 
cestnem prometu poučuje kandidata za voznika motornih vozil 
kategorije F voznik inštruktor, ki ima veljavno inštruktorsko 
dovoljenje za vozila kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje 
za vožnjo vozil kategorije F. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev in 2 do 4 kazenskimi 
točkami se kaznuje za prekršek oseba ali voznik inštruktor, ki 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev. 

Pogoji za opravljanje vozniškega izpita 
151. člen 

(1) Vozniški izpit za voznika motornega vozila kategorije A, B, C, 
D, E in F sme opravljati kandidat za voznika, ki se je pripravil na 
vozniški izpit v avto šoli. 

(2) Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k izpitu 
pri upravni enoti, na območju katere se izvaja organiziran tečaj. 

(3) Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati vozniški 
izpit, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti 
motorno vozilo. 

t 
(4) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije A smejo opravljati 
vozniški izpit, če imajo vozniško dovoljenje kategorije A do 125 
ccm ali A do 350 ccm najmanj dve leti. 

(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo 
opravljati vozniški izpit, če so poklicno vozili motorna vozila 
kategorije C najmanj dve leti. 

(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H smejo 
opravljati vozniški izpit, če v koledarskem letu dopolnijo starost 
najmanj 14 let. 

Sestava komisije 
154. člen 

(1) Predsednik, namestnik predsednika ter člani izpitne komisije 
morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo. 

(2) Član izpitne komisije je lahko oseba, ki najmanj dve leti dela 
kot voznik inštruktor v avto šoli, je telesno in duševno zmožna za 
to delo, ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika vozil kategorij, 
za katere ocenjuje kandidate za voznike, ima veljavno dovoljenje 
za voznika inštruktorja najmanj kategorije B in opravljen preizkus 
usposobljenosti pred komisijo in po programu, ki jo določi minis- 
ter, pristojen za notranje zadeve, za kategorijo, za katero bo 
ocenjeval kandidate za voznike. 

(3) Predsednik, namestnik predsednika ali član izpitne komisije iz 
prvega in drugega odstavka tega člena ne more biti oseba, ki je v 
delovnem razmerju v avto šoli, ki izobražuje kandidate za voznike, 
ali v njej opravlja začasna ali občasna dela. 

Program vozniškega izpita 
157. člen 

(1) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika 
motornih vozil kategorij A, B, C, D, E in F obvlada teoretično 
znanje, ki je predpisano s programom usposabljanja, vožnjo 
motornega vozila oziroma motornega vozila s priklopnim vozilom 
določene kategorije na cesti s potrebno spretnostjo. 

(2) Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika 
motornih vozil kategorij G in H obvlada teoretično znanje, ki je 
predpisano s programom usposabljanja, za voznika motprnih 
vozil kategorije H pa se ugotavlja tudi kandidatovo praktično znanje 
tehnike vožnje kolesa z motorjem. 

Pooblastilo 
158. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
o pogojih in načinu opravljanja vozniškega izpita za voznika 
motornih vozil, o delu izpitnih komisij, o strokovnem izobraževanju 
članov izpitnih komisij in o evidencah, ki jih vodijo izpitni centri. 

Pooblastilo 
163. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za notranje zadeve: 
- izda natančnejše predpise o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati vozniki motornih vozil in vozniki inštruktorji; 
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene 
zdravstvene organizacije oziroma zasebni zdravniki; 
določi način in postopek izdajanja zdravstvenih spričeval za 
voznike motornih vozil; 

- pooblasti zdravstvene organizacije oziroma zasebne 
zdravnike za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov 
za voznike in voznike motornih vozil kategorij A, B, C, D, E, F, 
G in H; 
imenuje komisije iz 162. člena tega zakona; 

- pooblasti laboratorij za ugotavljanje alkoholiziranosti voznikov 
ter drugih udeležencev v cestnem prometu. 

Izdaja zdravstvenega spričevala 
164. člen 

(1) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika motornega vozila kategorij A, B, C, D in E, 
voznika ali voznika inštruktorja izda pooblaščena zdravstvena 
organizacija oziroma zasebni zdravnik na podlagi pregleda 
zdravnika. 

(2) Pred izdajo zdravstvenega spričevala lahko zdravnik iz 
prejšnjega odstavka glede na rezultate pregleda in zdravstveno 
dokumentacijo lečečega zdravnika napoti kandidata za voznika, 
voznika in voznika inštruktorja motornega vozila na pregled še k 
drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa tudi k psihologu. 

(3) Zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti 
kandidata za voznika in voznika kategorije F izda osebni zdravnik 
na podlagi predhodnega pregleda kandidata oziroma voznika. 

(4) Zdravstveno spričevalo velja dve leti. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna pseba ali zasebni zdravnik, ki ravna v nasprotju 
s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe 
pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev. 
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Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled 
165. člen 

(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati voznika, za 
katerega se sumi, da zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih 
razlogov, uživanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi 
ni več sposoben varno voziti v cestnem prometu. 

(2) Sum obstaja zlasti takrat, ko je bil za voznika v zadnjih dveh 
letih večkrat (najmanj trikrat) podan predlog za uvedbo postopka 
o prekršku zaradi kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa 
iz zdravstvenih razlogov, alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 
snovi, aii ko se pri vozniku pojavi bolezen, katere simptomi lahko 
predstavljajo nevarnost v cestnem prometu. 

(3) Napotitev na kontrolni zdravstveni pregled lahko zahtevajo 
policist, državni tožilec, sodnik, sodnik za prekrške, upravna 
enota, ki vodi evidenco o vozniku, zdravstvena organizacija, 
zdravnik zasebnik, kot tudi pravna oseba, upravni organ ali 
samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je voznik zaposlen. 

(4) Voznika napoti na kontrolni zdravstveni pregled z odločbo 
upravna enota, ki vodi evidenco o vozniku. 

Opravljanje kontrolnih zdravstvenih pregledov 
166. člen 

(1) Kontrolni zdravstveni pregled opravi pooblaščena zdravstvena 
organizacija oziroma zasebni zdravnik. Upravna enota z odločbo 
o napotitvi voznika na pregled določi pooblaščeno zdravstveno 
organizacijo ali zasebnega zdravnika, ki opravi ta pregled. 

(2) Vozniku ali vozniku inštruktorju, ki ne gre na kontrolni 
zdravstveni pregled, na katerega je bil poslan, se odvzame 
vozniško dovoljenje, dokler ne opravi tega pregleda oziroma dokler 
ne predloži dokazila o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo 
motornih vozil. 

Stroški pregleda 
167. člen 

(1) Stroške zdravstvenega pregleda plača kandidat za voznika 
oziroma voznik. 

(2) Stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda voznikov 
motornih vozil, ki opravljajo delo voznika, krije vselej pravna 
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, pri katerem je voznik 
zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pregledov drugih 
voznikov plačajo vozniki sami, razen invalidov, ki vozijo izključno 
preurejena motoma vozila. Kolikor z zakonom ni drugače določeno, 
stroške kontrolnega zdravstvenega pregleda nosi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

(3) V primeru, da sum o voznikovi nezmožnosti za vožnjo s 
kontrolnim pregledom ni potrjen, gredo stroški pregleda v breme 
upravne enote, ki je z odločbo napotila voznika na ta pregled. 

Zdravstveni pregledi starejših voznikov 
168. člen 

(1) Vozniki motornih vozil kategorij A, B, C, D in E, ki so dopolnili 
80 let starosti, morajo na zdravstveni pregled najmanj vsaka tri 
leta. 

(2) Spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo je pogoj 
za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja voznikov iz 
prejšnjega odstavka. 

V tujini registrirana vozila 
173. člen 

Motoma in priklopna vozila, registrirana v tujini, smejo biti v cestnem 
prometu v Republiki Sloveniji, če imajo brezhibne naprave in 
opremo, predpisane z veljavno mednarodno konvencijo o 
cestnem prometu. Glede dimenzij, skupne mase in osne 
obremenitve pa velja, da morajo izpolnjevati pogoje, predpisane 
za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji. 

174. člen 

(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če: 
1. so registrirana in imajo prometno dovoljenje oziroma veljavno 

prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo ali če 
imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo; 

2. so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi 
tablicami, ki so izdane za njihovo označitev; 

3. so tehnično brezhibna in predpisano označena z veljavno 
nalepko za tehnični pregled; 

4. so v skladu s predpisi obvezno zavarovana. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v cestnem 
prometu motokultivatorji in delovni stroji, če imajo brezhibne 
predpisane naprave in opremo. 

(3) Za nova motorna vozila, ki še niso bila registrirana, ne velja 
pogoj iz 3. točke prvega odstavka tega člena, če so označena s 
preizkusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev. 

(4) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, tujih 
trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, 
ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest 
mesecev, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki 
Sloveniji na podlagi carinske deklaracije za sprostitev blaga v 
prost promet ali zažasni uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, 
smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registrirana v 
Republiki Sloveniji. 

(5) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom tega 
člena. 

(6) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, ali četrtim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
50.000 tolarjev. 

(7) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. 

(8) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna 
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev. 

2. Registracija vozil 

Stvarna in krajevna pristojnost za registracijo 
175. člen 

(1) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis sprememb 
podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v evidenco 
registriranih vozil opravi upravna enota, na območju katere ima 
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lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče 
ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji 
nima stalnega prebivališča. 

(2) Registracijo in izdajo prometnega dovoljenja lahko opravijo 
tudi organizacije, ki opravljajo tehnične preglede motornih in 
priklopnih vozil, če jih upravna enota za to posebej pooblasti. 

(3) Organ iz prejšnjega odstavka mora hkrati s pooblastilom 
določiti pogoje za delo, ki jih mora izpolnjevati taka organizacija, in 
tudi opravlja nadzor nad njenim delom. 

(4) Registracijo, izdajo prometnega dovoljenja, vpis sprememb 
podatkov v prometno dovoljenje in vpis podatkov v evidenco 
registriranih vozil za vozila Ministrstva za notranje zadeve opravi 
Ministrstvo za notranje zadeve. 

Evidenca 
176. člen 

(1) Vozilo se registrira tako, da se registrska označba, določeni 
podatki o vozilu in lastniku vozila vpišejo v evidenco registriranih 
vozil. 

(2) Vozilo se registrira na ime lastnika vozila. Če je vozilo v lasti 
več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. 
Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se 
lahko registrira na ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem 
soglaša. V tem primeru se določila zakona, ki veljajo za lastnika 
vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V takem primeru 
se v prometnem dovoljenju navede tudi lastnika - leasingodajalca 
oziroma zakupodajalca. 

(3) Evidenca registriranih vozil vsebuje naslednje podatke: 
registrsko označbo; 

- datum registracije; 
upravno enoto, ki vodi evidenco o vozilu; 
številko vpisa; 
podatke o prvi registraciji (datum, kraj, registrska označba); 
serijsko številko izdanega prometnega dovoljenja; 
podatke o lastniku: ime in priimek oziroma firma, naziv, naslov 
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža; 
podatke o vozilu: vrsta, znamka, tip, država, v kateri je bilo 
vozilo izdelano, leto izdelave, številka šasije oziroma 
karoserije in tip motorja, moč in prostornina motorja, masa 
praznega vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev in 
stojišč, oblika ali namen karoserije, ban/o vozila in vrsta goriva, 
ki ga vozilo troši; 
podatke o tehničnem pregledu vozila: rok označen na nalepki, 
v katerem bo moral biti opravljen tehnični pregled vozila, in 
pravna oseba, ki je opravila tehnični pregled; 
podatke o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno obvezno 
zavarovanje, in številko zavarovalne police; 

- številko izjave o ustreznosti vozila oziroma številko izjave o 
ustreznosti posamično pregledanega vozila. 

(4) Evidenca registriranih vozil lahko poleg podatkov iz prejšnjega 
odstavka vsebuje tudi podatke o pridržku lastninske pravice in o 
zastavnih pravicah na vozilu. 

Pogoji za registracijo 
177. člen 

(1) Vozilo se registrira na prošnjo lastnika vozila. Prošnji je treba 
priložiti naslednja dokazila: 

dokaz o izvoru (prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen 
dokument in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od 
zadnje registracije vozila) in lastnini vozila oziroma posameznih 

delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.); 
dokazilo o predpisanem obveznem zavarovanju; 
dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno s 188. členom 
tega zakona tehnični pregled ni obvezen; 

- izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da vozilo ustreza vsem 
predpisanim pogojem za varno udeležbo v prometu. Izjava 
mora vsebovati tudi vse podatke o vozilu iz 3. odstavka 176. 
člena tega zakona; 
dokazilo carinskega organa o carinjenju dokončno ali začasno 
uvoženega vozila; 
dokazilo o plačilu oziroma o oprostitvi plačila davka za vozilo; 

- dokazilo o plačilu drugih obveznosti (taksa, prometno 
dovoljenje, registrske tablice itd.). 

(2) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in 
predpisano število registrskih tablic. 

Vrste in vsebina registrskih tablic 
178. člen 

(1) Lastniku vozila se ob registraciji vozila izdajo ustrezne 
registrske tablice, in sicer: 
1. registrske tablice za osebne avtomobile, kombinirana vozila, 

tovorna vozila, delovna vozila in avtobuse; 
2. registrske tablice za motorna kolesa; 
3. registrske tablice za kolesa z motorjem; 
4. registrske tablice za priklopna vozila; 
5. registrske tablice za traktorje; 
6. registrske tablice za traktorske priklopnike; 
7. registrske tablice za motorna in priklopna vozila diplomatskih 

in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in 
predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji 
ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah; 

8. registrske tablice za začasno registrirana motorna in priklopna 
vozila in začasne registrske tablice za izvoz vozila; 

9. registrske tablice za motorna in priklopna vozila, ki ne 
izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij (dolžina, širina, 
višina) ali katerih masa vozila presega 40 ton oziroma katera 
zaradi mase vozila presegajo dovoljene osne obremenitve; 

10. registrske tablice za določena motorna in priklopna vozila 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. 

(2) Lastniku motornega vozila, namenjenega za vleko lahkih 
priklopnikov, se izda le ena registrska tablica s ponovljeno 
registrsko označbo tega vozila. 

(3) Označbe na registrskih tablicah so sestavljene iz oznake 
registracijskega območja, grba in največ šestih črk slovenske 
abecede ali številk oziroma kombinacije skupno največ šestih 
črk in številk. Za oznako registracijskega območja se ne uporablja 
črk O, Č, Š in Ž ter črke B v kombinaciji s številko 8,1 v kombinaciji 
s številko 1 in G v kombinaciji s številko 6. Na registrskih tablicah 
se lahko uporabljajo tudi tuje črke X, Y in W. 

(4) Motorna vozila morajo biti v cestnem prometu označena z 
dvema registrskima tablicama, razen motornih koles, koles z 
motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, 
ki morajo biti označeni z eno registrsko tablico. 

(5) Motorna vozila smejo biti na prednji ali zadnji strani opremljena 
samo z označbami, ki so s tem zakonom predpisane za 
posamezno vrsto vozil. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim, ali petim odstavkom tega 
člena. 
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Izbira dela označb po lastni želji 
181. člen 

(1) Del označbe registrske tablice, ki sledi oznaki registracijskega 
območja, je mogoče izbrati po lastni želji, če: 
1. ne vsebuje kombinacije črk in številk, ki jih ni dovoljeno 

uporabljati po določbah 178. člena tega zakona; 
2. že ni bil dodeljen ali rezerviran za drugega lastnika vozila na 

istem registracijskem območju; 
3. ne vsebuje kombinacije, ki se uporablja za serijsko izdelane 

tablice; 
4. je lastnik vozila vplačal poleg določene cene registrskih tablic 

dodatna sredstva za izbiro registrskih tablic po želji v višini, 
kot jo določi Vlada Republike Slovenije. 

(2) Izbira dela označb registrske tablice, ki sledi oznaki 
registracijskega območja, je osebna pravica, ki je ni mogoče 
prenesti na drugo osebo. Lastnik vozila, ki bo registrirano s tako 
izbranimi registrskimi tablicami, mora registrske tablice, izbrane 
po lastni želji, naročiti ter vplačati določene stroške za izdelavo 
registrskih tablic in stroške za izbiro dela označbe registrskih 
tablic najmanj 60 dni pred registracijo vozila. 

(3) Izbrani del označb registrske tablice, ki sledi oznaki 
registracijskega območja, je rezerviran za osebo, ki ga je izbrala, 
pet let od dneva izbire. 

(4) Če lastnik vozila, ki je izbral po lastni želji del označb registrske 
tablice, ki sledi oznaki registracijskega območja, ne naroči 
registrskih tablic z izbranim delom označb v petih letih od dneva 
izbire oziroma ne zahteva registracije vozila z naročenimi 
registrskimi tablicami v šestih mesecih od dneva naročila, se 
registrske tablice uničijo, naročnik pa nima pravice do vračila 
vplačanih stroškov za izdelavo registrskih tablic in stroškov za 
izbiro dela označbe registrskih tablic. 

(5) Dela označbe, ki sledi oznaki registracijskega območja, ni 
mogoče izbrati za registrske tablice iz 7. in 8. točke prvega 
odstavka 178. člena tega zakona. 

Odvzem registrskih tablic 
182. člen 

(1) Vozilo, za katero ni bil uspešno opravljen tehnični pregled v 30 
dneh po izteku veljavnosti nalepke, vozilo, ki ni obvezno 
zavarovano oziroma je uničeno, odpisano ali odsvojeno, mora 
lastnik odjaviti in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, razen 
če istočasno zaprosi za registracijo drugega vozila, ki ga upravna 
enota registrira z isto registrsko označbo. Obveznost odjave 
vozila in izročitve registrskih tablic velja tudi v primeru spremembe 
stalnega prebivališča ali sedeža lastnika v drugo registracijsko 
območje. 

(2) Upravna enota hrani izročene registrske tablice šest mesecev 
od dneva izročitve, če namerava lastnik v tem roku registrirati 
isto ali drugo vozilo. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni 
registrirano isto ali drugo vozilo, se izročene registrske tablice 
uničijo. 

(3) Če v primerih iz prvega odstavka tega člena lastnik ne odjavi 
vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, ki vodi evidenco 
o tem vozilu, črta vozilo iz evidence in odvzame ter uniči registrske 
tablice. 

(4) Za odvzete oziroma izročene registrske tablice lastnik vozila 
nima pravice do nadomestila stroškov za izdelavo in stroškov za 
izbiro dela označbe registrskih tablic. 

(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti upravni 
enoti, ki vodi evidenco o tem vozilu, vsako spremembo (tehnično 
spremembo, spremembo lastništva, stalnega prebivališča oziroma 
sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v 
prometnem dovoljenju. 

(6) K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v 
prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi 
dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva dokazuje s 
pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno 
osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične 
osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen pri 
notarju. 

(7) Novi lastnik vozila mora pri prijavi spremembe lastništva vozila 
priložiti dokazilo o sklenjenem obveznem zavarovanju. 

(8) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim, ali petim odstavkom 
tega člena. 

(9) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik, ki 
ravna v nasprotju s prvim, ali šestim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 
25.000 tolarjev. 

Preizkusne tablice 
183. člen 

(1) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice se izda 
največ za pet dni za naslednja vozila: 

za nova, predelana in popravljena vozila, s katerimi se na 
javnih cestah opravlja vožnja za preizkus ali prikaz njihovih 
lastnosti; 
za vozila, ki so na poti od podjetja, v katerem so bila izdelana, 
do podjetja, v katerem bodo dokončana, ali do skladišča 
trgovinskega podjetja; 
za vozila, ki so na poti na tehnični ali strokovni pregled oziroma 
na sejem zaradi prodaje; 
za vozila, ki so na poti od kraja prevzema do kraja registracije. 

(2) Potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic se ne izda 
za vozilo, ki: 
ni obvezno zavarovano; 
je registrirano, razen za tista vozila, ki so na poti iz kraja, v 
katerem so bile registrske tablice oddane, odvzete, uničene 
ali pogrešane, do kraja, v katerem bodo zanje izdane nove 
registrske tablice. 

(3) Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice izda 
upravna enota, na območju katere se bo pričela vožnja vozila iz 
prvega odstavka tega člena. , 

(4) Upravna enota lahko pooblasti za izdajo potrdil za preizkusno 
vožnjo vozil in preizkusnih tablic za vozila iz prvega odstavka 
tega člena pravno osebo ali samostojnega podjetnika- 
posameznika, ki je registriran za prodajo vozil, če je to utemeljeno 
z obsegom prodaje vozil. Dovoljenje za uporabo kovinskih 
preizkusnih tablic lahko dobijo pravne osebe ali samostojni 
podjetniki-posamezniki, registrirani za prodajo vozil za dobo 
enega leta, z možnostjo ponovne izdaje dovoljenja. Kovinskih 
preizkusnih tablic ni dovoljeno uporabljati za vozila, ki so 
namenjena za preizkušanje pri pravni osebi ali samostojnemu 
podjetniku-posamezniku, ki sta registrirana za prodajo vozil. 
Pravni osebi ali samostojnemu podjetniku-posamezniku, ki izda 
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potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice v nasprotju z 
določbo prvega ali drugega odstavka tega člena, se dano 
pooblastilo prekliče. 

(5) Vozilo se sme uporabljati samo na relaciji, ki je navedena v 
potrdilu za preizkusno vožnjo. 

(6) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 

Posebne registrske tablice 
184. člen 

Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih 
organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh 
predstavništvih oziroma misijah, registrira upravna enota, kjer je 
sedež registracijskega območja, na območju katerega ima tako 
predstavništvo ali misija svoj sedež oziroma kjer ima tujec, 
zaposlen v takem predstavništvu ali misiji, prebivališče. 

Začasna registracija 
186. člen 

(1) Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih 
lastniki so tujci, ki jim je dovoljeno začasno prebivanje v Republiki 
Sloveniji, oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo v 
Republiki Sloveniji le začasno prebivališče. Začasno se registrirajo 
na domačo pravno ali fizično osebo tudi v skladu s carinskimi 
predpisi začasno uvožena vozila, ki se uporabljajo po pogodbi o 
leasingu ali pogodbi o poslovnem sodelovanju, sklenjeni med 
domačim in tujim podjetjem, oziroma za sejme ali športna 
tekmovanja. 

(2) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda 
z veljavnostjo največ enega leta. 

(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem 
bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki 
Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi. 

(4) Prometno dovoljenje za vozilo iz prejšnjega odstavka se izda 
z veljavnostjo za čas, ki je potreben, da se vozilo prepelje v 
državo, kjer bo registrirano, oziroma največ za 30 dni. 

(5) Začasno registrirana vozila so registrirana do poteka 
veljavnosti prometnega dovoljenja. 

3.Tehnični pregledi 

Roki in opravljanje tehničnih pregledov 
188. člen 

(1) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, razen 
motokultivatorjev in delovnih strojev, se opravljajo najmanj enkrat 
na leto. 

(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potnikov za 
lastne potrebe, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarne 
snovi, in vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avto šolah, ter 
motornih in priklopnih vozil, starejših od 12 let, razen delovnih 
strojev, motokultivatorjev, počitniških priklopnikov, lahkih 
priklopnikov, motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih 
gasilskih društev, ki so po obliki ali namenu karoserije gasilska 
vozila ter traktorjev in traktorskih priklopnikov, se opravljajo vsakih 
šest mesecev. 

(3) Prvi tehnični pregled se opravi: 
1. eno leto po prvi registraciji: 

za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 
3500 kg; 
za avtobuse; 
za priklopna vozila, razen za lahke priklopnike in počitniške 
prikolice; 

- za motorna vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov; 
za motorna vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje 
kandidatov za voznike; 
za motorna vozila za izposojo brez voznika; 
za intervencijska vozila, ki se uporabljajo kot vozila s 
prednostjo; 

2. tri leta po prvi registraciji: 
za vsa druga motorna in priklopna vozila. 

(4) Rabljena motorna in priklopna vozila ter motorna in priklopna 
vozila, ki so v Republiko Slovenijo uvožena brez posredovanja 
pooblaščenega zastopnika, morajo biti pred registracijo tehnično 
pregledana. 

(5) Pri tehničnem pregledu se ugotovijo podatki o vozilu iz 176. 
člena tega zakona, stanje predpisanih naprav in opreme in 
izpolnjevanje drugih pogojev, predpisanih za udeležbo v cestnem 
prometu. 

(6) O opravljenem tehničnem pregledu se vodi in izda zapisnik na 
predpisanem obrazcu. 

(7) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu 
spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu, se izda 
nalepka, s katero se označi na vozilu rok veljavnosti tehničnega 
pregleda vozila. 

(8) O opravljenem tehničnem pregledu motornih in priklopnih vozil 
se vodi evidenca, ki vsebuje podatke iz zapisnika o tehničnem 
pregledu. 

(9) Stroške tehničnega pregleda plača lastnik vozila. 

189. člen 

(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne 
osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 

(2) Pravna oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščena organizacija) mora imeti ustrezne poslovne prostore 
z urejenim prostorom za dovoz in odvoz vozil ter potrebne parkirne 
površine, predpisano opremo in strokovno usposobljene delavce. 
Poslovni prostor za opravljanje tehničnih pregledov mora imeti 
najmanj eno računalniško vodeno preizkuševalno stezo. 

(3) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo delavci 
pooblaščene organizacije. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 tolarjev. 

Pooblastilo 
191. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise 
o pogojih za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih 
vozil, o načinu opravljanja tehničnih pregledov in vodenju evi- 
dence o opravljenih tehničnih pregledih, predpiše obliko in vsebino 
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nalepke za tehnični pregled, način označevanja motornih in 
priklopnih vozil z nalepko za tehnični pregled in obrazec zapisnika 
o tehničnem pregledu. 

Nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov 
193. člen 

(1) Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 
ter vodenje evidenc nadzira ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, in upravna enota, na območju katere ima sedež 
pooblaščena organizacija. 

(2) Dovoljenje za opravljanje tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil se lahko prekliče, če poslovni prostor ne izpolnjuje 
več pogojev za opravljanje teh pregledov, če predpisane naprave 
niso brezhibne ali če pooblaščena organizacija nima ustrezno 
usposobljenih strokovnih delavcev. 

Napotitev na ponovni izpit 
203. člen 

(1) Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov ugotovi, da 
tehnik-kontrolor ne opravlja svojega dela v skladu z določili 199. 
člena tega zakona, se ga na predlog pristojnega organa iz 193. 
člena tega zakona lahko pošlje na ponovno opravljanje izpita za 
tehnika-kontrolorja k pristojni izpitni komisiji. 

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka da lahko tudi pooblaščena 
organizacija, če ugotovi, da tehnik-kontrolor pomanjkljivo opravlja 
tehnične preglede. 

(3) Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega in drugega 
odstavka tega člena izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

(4) Tehnik-kontrolor, ki je napoten na ponovni izpit, ne sme 
opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, dokler 
tega izpita ne opravi. 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 tolarjev. 

Vloga za dovolitev prireditve 
211. člen 

(1) Popolno vlogo za dovolitev športne ali druge prireditve na 
cesti mora organizator predložiti pristojnemu organu najmanj 30 
dni pred prireditvijo. Vloga mora poleg drugih predpisanih prilog 
vsebovati izjave oseb, odgovornih za varno izvedbo prireditve, 
da bodo zagotovile pravočasno in dosledno izvrševanje ukrepov, 
določenih v dovoljenju in načrtu ukrepov za varno izvedbo 
prireditve. 

(2) V načrtu ukrepov za varno izvedbo prireditve na cesti je treba 
navesti zlasti ukrepe, ki jih bo zagotovil organizator za varnost 
udeležencev prireditve, gledalcev in ostalih udeležencev v 
prometu, podatke o tem, kje, za koliko časa in v kakšnem obsegu 
bo moten ali prekinjen cestni promet, število udeležencev prireditve 
in spremljevalcev. 

(3) Vlogi za dovolitev športne hitrostne prireditve na cesti je treba 
priložiti dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste pristojnega 
upravnega organa za promet, če je zaradi prireditve potrebno 
prepovedati ali omejiti promet, in prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve ob zapori ceste ali omejitvi prometa, 
ki jo izdela pravna oseba, ki je registrirana za to dejavnost. Vlogi 
za dovolitev je potrebno priložiti tudi soglasje pristojnega organa 
lokalne skupnosti, če se prireditev ali z njo povezana preusmeritev 
prometa odvija na lokalnih cestah ali lokalnih poteh. 

(4) Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste mora 
organizator prireditve priložiti vlogi tudi za vse druge prireditve na 
cesti ali ob cesti, če je zaradi njih potrebno omejiti, preusmeriti ali 
prepovedati promet. 

215. člen 

(2) če je lastnik vozila ali imetnik pravice uporabe vozila pravna 
oseba ali samostojni podjetnik-posameznik, se mora izjaviti 
odgovorna oseba. Če se o tem ne želi izjaviti, se kaznujeta za 
storjeni prekršek odgovorna oseba in pravna oseba. 

240. člen 

Določbe o registraciji koles z motorjem po 174. členu tega zakona 
se začnejo uporabljati v štirih letih od uveljavitve tega zakona. 
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Poročilo o 

DELU SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA 

REVIZIJO ZA LETO 2001 

-EPA 510-III 

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 

Vaš znak: 
Naš znak: 
Ljubljana, 16.4.02 

ZADEVA: Poročilo o delu Slovenskega Inštituta za 
revizijo za leto 2001 

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka 13. 

člena Zakona o revidiranju (Ur. List RS, št. 11/01) poročilo o 
delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2001. 

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega inštituta 
za revizijo 05.04.2002. 

Dr. Marjan Odar, l.r. 
Direktor Slovenskega inštituta za revizijo 
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POROČILO O DELU SLOVENSKEGA INŠTITUTA 

ZA REVIZIJO ZA LETO 2001 
(ANNUAL REPORT OF THE SLOVENIAN INSTITUTE OF AUDITORS 

FOR THE YEAR 2001) 

Po določbah tretjega odstavka 13. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; 
odslej ZRev-1) obravnava Državni zbor Republike Slovenije letno poročilo Slovenskega 
inštituta za revizijo (odslej Inštitut). Po 10. členu statuta Inštituta svet Inštituta sprejme letno 
poročilo, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Inštitut je letos 
osmič izdelal letno poročilo, tokrat za leto 2001; na ta način poroča o izpolnjevanju z 
zakonom in statutom predpisanih nalog. 

KAZALO 

1. Pravni status Inštituta 
2. Program dela 
3. Izpolnitev programa dela za leto 2001 

Sekcija za revizijo 
a. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja in 

pooblaščenega revizorja 
b. Izdajanje dovoljenj za opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja 
c. Priznavanje tujih nazivov 
č. Izdajanje in odvzemanje dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 

oziroma revizorja 
d. Registri revizijskih družb, revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter objavljanje 

seznamov 
e. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih revizorjev 
f. 7. letna konferenca revizorjev 
g. Nadzor nad revizijskimi družbami 
h. Problemska področja revizije 

Sekcija za računovodstvo 
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja 
b. Izobraževanje za strokovni naziv računovodja 
c. Register preizkušenih računovodij 
č. Register računovodij 
d. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih računovodij 
e. 4. letna konferenca preizkušenih računovodij 
f. Stališča in pojasnila Inštituta 
g. Novi računovodski standardi 
h. Problemska področja računovodstva 

Sekcija za davčno svetovanje 
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik 
b. Register preizkušenih davčnikov 
c. Dopolnilno izobraževanje 
č. 2. letna konferenca preizkušenih davčnikov 
d. Okrogle mize 
e. Odbor sekcije za davčno svetovanje 
f. Priprava zakona o davčnem svetovanju in druga problemska področja davčnega 

svetovanja 
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Sekcija za notranjo revizijo 
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor 
b. Register preizkušenih notranjih revizorjev 
c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih revizorjev, 
č. 4. letna konferenca preizkušenih notranjih revizorjev 

. d. Problemska področja notranje revizije 
Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov 

a. Izobraževanje za preizkušenega revizorja informacijskih sistemov 
b. Register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 
c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 
č. 9. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 

Sekcija za poslovne finance 
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik 
b. Dopolnilno izobraževanje s področja poslovnih financ 
c. Delovanje sekcije v letu 2001 in problemska področja s katerimi se je sekcija 

ukvarjala 
Sekcija ocenjevalcev vrednosti 

a. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti 

b. Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
c. Dopolnilno izobraževanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
č. 4. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti 
d. Problemska področja ocenjevanja vrednosti 

4. Druge naloge Inštituta 
Izdajateljska dejavnost 
Dodatno izobraževanje 

5. Prostorska in kadrovska^problematika 
Prostorska problematika" 
Kadrovska problematika 

6. Revidirani računovodski izkazi 
7. Sklepna ugotovitev 

1. Pravni status Inštituta 

Na podlagi 11. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) je Inštitut 
ustanovila Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Ustanovljen je bil 29. julija 
1993 kot zavod in vpisan v sodni register pod številko registrskega vložka 1/24444/00 
Ljubljana s sklepom srg 7748/93 dne 9. septembra 1993. Statut Inštituta, ki ga je na podlagi 
ZRev-1 sprejel svet Inštituta, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/01. 

2. Program dela 

Program dela za leto 2001 je po poprejšnji obravnavi strokovnega sveta Inštituta 
sprejel svet Inštituta. Z njim so bile začrtane temeljne naloge Inštituta v letu 2001. Poleg 
tistih, ki jih je moral opraviti po zakonu o revidiranju, statutu in programu dela, pa je opravil 
še nekatere druge, ki niso bile predvidene. Vsak dan opravlja tudi stalne naloge, povezane s 
svojim delovanjem. 

3. Izpolnitev programa dela za leto 2001 

V programu dela za leto 2001 so bile naloge projektno načrtovane po sekcijah, zato je 
tak6 sestavljeno tudi poročilo o opravljenem delu. 
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Sekcija za revizijo 

a. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja in pooblaščenega revizorja 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja in 
pooblaščenega revizorja je ena izmed temeljnih nalog Inštituta. 

Izobraževanje 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja je po 
izobraževalnem programu iz leta 1998 razdeljeno na splošni in posebni del. V splošnem delu 
pridobijo kandidati temeljno znanje iz računovodstva, revizije, poslovnih financ, 
gospodarskega in davčnega prava ter kvantitativnih metod; iz vseh teh predmetov opravljajo 
izpit. Poslušajo pa tudi predavanja iz poslovnega komuniciranja (kot dela več izobraževalnih 
programov). V posebnem delu pa morajo kandidati, ki želijo pridobiti strokovna znanja za 
opravljanje nalog revizorja, opraviti še izpite iz treh predmetov, in sicer revizije, poslovnih 
financ ter računovodstva in davkov. Izobraževalni program za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja obsega pet predmetov: revizijo, računovodstvo, 
poslovne finance, organiziranje in vodenje revizije ter davščine. Kandidat, ki se izobražuje za 
revizorja, mora po uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski nalogi, kandidat, ki se 
izobražuje za pooblaščenega revizorja, pa zaključno delo. 

V izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja se lahko 
vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. ZRev-1 je za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje nalog revizorja skoraj v celoti ohranil pogoje iz starega zakona o 
revidiranju; sprememba je le ta, da mora imeti revizor po novem univerzitetno izobrazbo. 
Kandidati, ki se želijo vpisati v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje 
nalog revizorja, morajo imeti najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju revidiranja ali 
notranjega revidiranja, za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pa najmanj pet let 
delovnih izkušenj, od teh najmanj tri leta pri opravljanju revidiranja, šteto po pridobitvi 
dovoljenja za opravljanje nalog revizorja. Razpis za vpis v izobraževanje je bil javno 
objavljen. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog revizorja obsega 153 
ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5 ur 

skupaj 76 ur 

posebni del 

revizija 37 ur 
računovodstvo in davki 25 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 77 ur 

V letu 2001 se je nadaljevalo izobraževanje za kandidate, ki so se vanj vpisali v letu 
2000. Kandidati so tudi v letu 2001 opravljali izpite takoj po končanih predavanjih; izpit iz 
gospodarskega in davčnega prava je uspešno opravilo 12 kandidatov, iz kvantitativnih metod 
pa 22. V okviru posebnega dela izobraževanja pa je izpit iz revizije takoj po koncu predavanj 
uspešno opravilo 14 kandidatov, iz računovodstva in davkov 13 ter iz poslovnih financ 13. 
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Poleg tega sta bila tudi dva redna izpitna roka, in sicer aprila in oktobra iz splošnega dela ter 
maja in novembra iz posebnega dela. 

Na podlagi razpisa se je septembra 2001 v izobraževanje za pridobitev strokovnih 
znanj za opravljanje nalog revizorja vpisalo 26 kandidatov; predavanja zanje so se končala 
aprila 2002. Opravljanja izpita iz revizije v okviru splošnega dela sta v celoti oproščeni dve 
kandidatki. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima 
rokoma; izpit iz računovodstva je opravilo 11 kandidatov, iz revizije 19 in iz poslovnih financ 
14. Izpite iz preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Za uspešno dokončanje izobraževanja ter pridobitev potrdila o strokovnem znanju za 
opravljanje nalog revizorja mora kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še 
seminarski nalogi s področja preizkušanja notranjih kontrol v gospodarski družbi in 
preizkušanja podatkov na izbranem področju. V letu 2001 je zagovore seminarskih nalog 
uspešno opravilo 12 kandidatov (od teh so bili 3 kandidati vpisani v izobraževanje v letu 
1998, 6 v letu 1999 in 3 v letu 2000). 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja obsega 114 ur, od teh: 

revizija 28 ur 
računovodstvo 30 ur 
poslovne finance 26 ur 
organiziranje in vodenje revizije 14 ur 
davščine 16 ur 

skupaj 114 ur 

Za kandidate, ki so bili vanj vpisani v letu 2000, so se v letu 2001 nadaljevala 
predavanja, izpite pa so opravljali takoj po njih. Izpit iz poslovnih financ je uspešno opravilo 
13 kandidatov, iz organiziranja in vodenja revizije 17 ter iz davščin 18. Prav tako smo 
razpisali dva redna izpitna roka. 

Zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov v letu 2001 izobraževanja za 
pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja nismo začeli 
izvajati. V septembru 2002 se je namreč vpisalo samo 9 kandidatov. 

Za uspešno dokončanje izobraževanja ter pridobitev potrdila o strokovnem znanju za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja mora kandidat po uspešno opravljenih izpitih 
izdelati zaključno delo o celoviti reviziji večje in sestavljene gospodarske družbe. V letu 2001 
je zaključno delo uspešno zagovarjalo 14 kandidatov (od teh so bili 4 kandidati vpisani v 
izobraževanje v letu 1998, 5 v letu 1999 in 5 v letu 2000). 

b. Izdajanje dovoljenj za opravljanje nalog revizorja in 
pooblaščenega revizorja 

V začetku leta 2001 je stopil v veljavo ZRev-1, ki ne pozna več potrdil o pridobitvi 
strokovnih nazivov (certifikatov) in pooblastil za delo (licenc). Novi zakon govori o dovoljenju 
za opravljanje nalog revizorja oziroma pooblaščenega revizorja, ki ga lahko pridobi oseba, ki 
izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Ti pogoji pa so za oba naziva univerzitetna 
izobrazba, uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj za posamezen naziv, dejstvo, da 
oseba ni (bila) pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo, dejstvo, da oseba obvlada slovenski jezik in da ima za naziv revizor najmanj 
dve leti delovnih izkušenj na področju revidiranja oziroma notranjega revidiranja, za naziv 
pooblaščeni revizor pa najmanj pet let delovnih izkušenj, od teh najmanj tri leta pri 
opravljanju revidiranja, šteto po pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja. Oseba, ki 
izpolnjuje te pogoje, lahko zaprosi za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog revizorja oziroma 
pooblaščenega revizorja. Za vse tiste revizorje oziroma pooblaščene revizorje, ki so pridobili 
pooblastilo za delo (licenco) po starem zakonom o revidiranju, pa se na podlagi 133. člena 

, ZRev-1 šteje, da so z dnem uveljavitve tega zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog 
' pooblaščenega revizorja oziroma revizorja. Tako je na podlagi prehodnih določb dovoljenje 

za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pridobilo 143 pooblaščenih revizorjev in 105 
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revizorjev, ki so imeli na dan uveljavitve ZRev-1 pooblastilo za delo. Na novo je za izdajo 
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja zaprosilo -19 pooblaščenih 
revizorjev, za dovoljenje za opravljanje nalog revizorja pa 7 revizorjev. Vsem, ki so zaprosili 
za dovoljenje za opravljanje nalog, je Inštitut izdal odločbe in revizorske izkaznice, ker so 
izpolnjevali zakonsko predpisane pogoje. ! 

ZRev-1 določa, da velja dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega,, revizorja 
Oziroma revizorja dve leti od izdaje. Veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve leti, če 
imetnik dovoljenja opravi dodatno strokovno izobraževanje po programu, ki ga določi Inštitut. 
Ker so bila vsa dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja 
izdana v letu 2001, torej z uveljavitvijo novega zakona, bomo začeli dovoljenja podaljševati 
šele čez dve leti. 

c. Priznavanje tujih nazivov 

V letu 2001 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. 

č. Izdajanje in odvzemanje dovoljenj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja 

ZRev-1 določa, da Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja, če je bilo pridobljeno z navedbo neresničnih podatkov ali če je 
bila oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo. Prav tako lahko Inštitut odvzame dovoljenje, če pooblaščeni revizor oziroma 
revizor pri izvajanju nalog revidiranja krši določbe o prepovedi opravljanja nalog revidiranja v 
posamezni pravni osebi, v kateri ima sam naložbe ali s katero je drugače povezan in bi 
zaradi te povezave lahko obstajal dvom glede neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja, če 
krši pravila revidiranja in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju pomanjkljivo oziroma 
zavajajoče, če krši določbo o dolžnosti varovanja zaupnih podatkov ali če ponavljajoče se 
krši druge določbe ZRev-1 ali drugih zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje pravnih 
oseb, oziroma pravila revidiranja. V vseh teh primerih je možen tudi pogojen odvzem 
dovoljenja. Poleg ukrepa odvzema dovoljenja pa pozna zakon tudi ukrep opomina, in sicer v 
vseh tistih primerih, ko se kršijo pravila revidiranja, pa niso izpolnjeni pogoji za odvzem 
dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja. V letu 2001 Inštitut ni odvzel nobenega 
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja; prav tako ni 
izrekel nobenega opomina. 

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in pooblaščenih revizorjev 
ter objavljanje seznamov 

Institut vodi v skladu z ZRev-1 register revizijskih družb in samostojnih revizorjev ter 
register pooblaščenih revizorjev in revizorjev. Vodi ju računalniško in ju sproti dopolnjuje. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti revidiranja je bilo na 
dan 31. decembra 2001 vpisanih 43 revizijskih družb. V letu 2001 je bilo revizijskim družbam 
na novo izdanih 5 dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja; od teh so se 3 vpisale v 
register, 3 pa so bile iz njega izbrisane. 

Register revizorjev 

V register oseb z dovoljenjem za opravljanje nalog revizorja je bil na dan 31. decembra 
2001 vpisan 101 revizor. 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register oseb z dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja je bilo na 
dan 31. decembra 2001 vpisanih 163 pooblaščenih revizorjev. 
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Objavljanje seznamov revizijskih družb 

Statut Inštituta določa, da mora Inštitut vsako leto objaviti seznam revizijskih družb, 
vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 2001 je Inštitut objavil seznam revizijskih družb, 
vpisanih v register, v vseh desetih zvezkih Revizorja in na svoji domači strani na intemetu. 
Seznam revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu, pa je bil predan vsem, ki so se zanj 
zanimali. 

e. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih revizorjev 
# 

ZRev-1 določa, da se veljavnost dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja podaljša vsakič za dve leti, če imetnik dovoljenja opravi dodatno 
strokovno izobraževanje po programu, ki ga določi Inštitut. Večino seminarjev za to dodatno 
izobraževanje priredi Inštitut. V letu 2001 smo tako izvedli 

- posvetovanje o mednarodnih računovodskih standardih, 
- posvetovanje o pogodbenem revidiranju in revizijskem preizkušanju ter 
- 5. jesensko strokovno srečanje revizorjev. 

f. 7. letna konferenca revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za revizijo je Inštitut od 29. in 30. novembra 2001 organiziral 
7. letno konferenco revizorjev. Namenjena je bila predvsem revizorjem in pooblaščenim 
revizorjem. 

Prvi dan konference so bili predstavljeni delovanje Inštituta v letu 2001, ZRev-1 in 
druge aktualne teme, pa tudi referat o revidiranju delovanja nosilcev oblasti v organizaciji in 
presojanje vprašanja njihove odličnosti. Zelo pomembna je bila tudi razprava o viziji razvoja 
revizijske stroke v prvem desetletju novega tisočletja. Drugi dan konference je bil posvečen 
problemom revidiranja v luči nove zakonodaje: obravnavani so bili problemi, povezani z 
vrednotenjem, novosti, povezane z izkazom finančnega izida in izkazom gibanja kapitala, ter 
novosti, povezane s sestavljanjem skupinskih (konsolidiranih) računovodskih izkazov. 
Posebna pozornost je bila posvečena problemom revidiranja in novim nalogam revizorjev po 
zakonu o preprečevanju pranja denarja ter revizijskega obravnavanja dolgoročnih rezervacij 
po zakonu in računovodskih standardih. 

Na konferenci so bila podeljena potrdila o pridobitvi strokovnega naziva revizor in 
pooblaščeni revizor. 

Konference seje udeležilo 126 revizorjev in pooblaščenih revizorjev. 

g. Nadzor nad revizijskimi družbami 

Splošno o postopku 

S sprejetjem ZRev-1 so bili uveljavljeni novi postopki in ukrepi, povezani z nadzorom 
nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji in revizorji. V nadaljevanju bomo na kratko 
predstavili določbe, povezane z opravljanjem nadzora nad revizijskimi družbami po starem 
zakonu in po ZRev-1. 

Do uveljavitve novega ZRev-1 je Inštitut opravljal nadzor nad revizijskimi družbami na 
podlagi prve alineje prvega odstavka 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 
in 65/93). Strokovne podlage za postopek izvajanja nadzora so bile poleg zakona in 
pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami' še 

- statut Inštituta, 

- mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju, 

- temeljna revizijska načela in kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev, 

a 1 Pravilnik je sprejel strokovni svet Inštituta novembra leta 1995 in je bil objavljen v reviji Revizor 1/96 na straneh 
94-104. Pravilnik opredeljuje zakonske akte in strokovne podlage, ki jih je treba upoštevati v postopku izvajanja , 
nadzora nad revizijskimi družbami, organe nadzora ter njihove pristojnosti in odgovornosti, področja nadzora in 
pravila za izvajanje nadzora. 
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- navodila za delovanje revizijskih družb, 

- stališča, pojasnila in druge strokovno-etične podlage, ki jih je sprejel Inštitut, 

- smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 
t 

- pravilnik o postopku za izrek ukrepa odvzema pooblastila za delo (licence) 
pooblaščenemu revizorju ali revizorju, 

- pravilnik o vodenju registra revizijskih družb ter pravilnik o opravljanju izpitov za 
pridobitev potrdil (certifikatov) za strokovni naziv revizor in za strokovni naziv pooblaščeni 
revizor ter 

- pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti pooblastila za 
delo (licence). 

Strokovne akte (razen zakona in mednarodnih standardov revidiranja) so sprejeli 
' organi Inštituta (svet Inštituta ali strokovni svet Inštituta) in so bili objavljeni v reviji Revizor. 

Mednarodne standarde revidiranja (prevedeni so v slovenski jezik) je izdal Inštitut v zbirki 
Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju (standardi so bili prvič 
objavljeni v letu 1994 in se sproti dopolnjujejo). 

V skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami so bili organi 
nadzora delovna skupina za izvajanje nadzora, odbor sekcije za revizijo in strokovni svet 
Inštituta. 

Delovna skupina za izvajanje nadzora je bila sestavljena iz pooblaščenih revizorjev, ki 
so jih predlagali revizijske družbe in direktor Inštituta, imenoval pa jih je odbor sekcije za 
revizijo. Nadzor je izvajala na podlagi letnega načrta, ki ga je pripravil odbor te sekcije v 
sodelovanju s strokovnimi službami Inštituta. 

Redni nadzor nad revizijsko družbo se je praviloma opravljal vsako tretje leto. Lahko 
pa se je opravljal tudi v posebnih primerih; to je bil tako imenovani izredni nadzor. Pri 
nadzoru so morali izvajalci dosledno spoštovati določbe o postopku za izvajanje nadzora 
nad revizijskimi družbami, kot jih je v pravilniku o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami 
opredelil odbor sekcije za revizijo. O izsledkih svojega dela so poročali odboru sekcije za 
revizijo, ki so mu bili neposredno odgovorni. 

V letu 1996 je odbor sekcije za revizijo imenoval prve izvajalce nadzora v Sloveniji, in 
sicer iz vrst pooblaščenih revizorjev, obenem pa so pri opravljanju nadzora v prvem triletnem 
obdobju sodelovali tudi njegovi člani. Člani tega odbora so kot sestavni del pravilnika o 
izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami pripravili tudi standardno dokumentacijo. Ta je 
bila v letu 1998 dopolnjena na podlagi praktično pridobljenih izkušenj. V letu 1997 je Inštitut 
zaradi boljšega usklajevanja dela na področju opravljanja nadzorov zaposlil pooblaščenega 
revizorja, ki sodeluje pri opravljanju nadzorov, skrbi za njihov nemoten potek in vključuje 
izsledke posameznih izvajalcev nadzora v poročila o opravljenih nadzorih. V istem letu je na 
podlagi priporočil, prejetih prek tehnične pomoči znotraj projekta PHARE, izpopolnil postopke 
nadzora z neposrednim pregledovanjem delovnega gradiva posameznih naročnikov 
revizijskih družb. V pričakovanju novega zakona o revidiranju je Inštitut v letu 2000 za 
potrebe opravljanja nadzora zaposlil še enega pooblaščenega revizorja, poleg tega pa je bila 
v delovne skupine za izvajanje nadzora vključena tudi diplomirana pravnica, zaposlena pri 
Inštitutu, kar je Inštitutu omogočilo samostojno opravljanje nadzorov nad manjšimi 
revizijskimi družbami. V opravljanje nadzorov pri revizijskih družbah z večjim številom 
naročnikov so bili vključeni pooblaščeni revizorji s pooblastili za delo (licencami), ki so 
sodelovali z Inštitutom na pogodbeni osnovi. Teh je bilo v obdobju 2000/2001 devet in so bili 
izvoljeni za triletno obdobje v letu 1999. Torej smo imeli v Sloveniji kombinacijo nadzora, ki 
ga neodvisna inštitucija opravlja z lastnim, torej pri njej zaposlenim osebjem (monitoring)2, ter 
nadzora, ki ga neodvisna inštitucija organizira in spremlja, izvajajo pa ga revizorji na 
pogodbeni osnovi (peer revievv)3. 

2 Primere takšnega nadzora najdemo na Irskem, v Veliki Britaniji, Španiji in Nemčiji. (V Nemčiji je revizorska 
zbornica (VVirtschaftsprtiferkammer) odgovorna za nadzor nad strokovnim delom svojih članic. Ta nadzor izvaja 
vpčinoma s sistematičnim pregledovanjem objavljenih računovodskih izkazov in revizijskih poročil.) 
' Primere takšnega nadzora najdemo v Belgiji, na regionalni in državni ravni v Franciji, v Italiji (nadzor izvaja 
revizijska inštitucija Associazione Italiana Revisori Contabili), na Nizozemskem (nadzor izvajata dve revizijski 
instituciji; Norges Statsautoriserte Revisorers Forening in Norges Registrerte Revisorers Forening), na 
Norveškem, na Portugalskem in v Romuniji. Tudi nadzor, ki ga opravlja revizijska inštitucija (Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer) na Danskem, se izvaja na podoben način, le da ga ne izvaja skupina 
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Pri opravljanju rednega nadzora nad revizijsko družbo je delovna skupina izvajalcev 
nadzora ugotavljala, 
- ali je revizijska družba organizirana v skladu z zakonom o revidiranju in navodili za 

delovanje revizijskih družb; 
- ali zaposleni v revizijski družbi pri revidiranju spoštujejo temeljna revizijska načela in 

mednarodne standarde revidiranja; 
- ali zaposleni v revizijski družbi in revizijska družba kot celota spoštujejo kodeks poklicne 

etike zunanjih revizorjev ter 
- ali je notranji nadzor nad delovanjem revizijske družbe učinkovit. 

Odbor sekcije za revizijo je 

- imenoval člane skupine za izvajanje nadzora izmed zunanjih sodelavcev Inštituta in jih 
razreševal 

- sprejel predlog pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami in predlog 
postopka za izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami ter njune spremembe in 
dopolnitve, 

- odločal o ukrepih v zvezi z izsledki nadzora nad revizijskimi družbami, 

- predložil strokovnemu svetu Inštituta v potrditev predlog pravilnika o izvajanju nadzora 
nad revizijskimi družbami in predlog postopka za izvajanje nadzora nad revizijskimi 
družbami ter njune spremembe in dopolnitve ter 

- predlagal strokovnemu svetu Inštituta v odločitev ukrepe iz njegovih pristojnosti. 

Strokovni svet Inštituta je sprejel pravilnik(e) o izvajanju nadzora nad revizijskimi 
družbami in v okviru svojih pristojnosti odločal o ukrepih, ki mu jih je predlagal odbor sekcije 
za revizijo. 

Obseg pregleda, ki se je izvajal na podlagi letnega načrta v posamezni revizijski 
družbi, je bil odvisen od presoje osebe, ki je izvajala neposredni nadzor nad revizijsko 
družbo. Pri tem je bilo treba v skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi 
družbami upoštevati tale sodila: 

- pomembnost (velikost) revizijske družbe, 
- število naročnikov revizijske družbe, 
- pomembnost (velikost) naročnikov revizijske družbe, 
- enakomernost zajetja gospodarskih panog ter 
- enakomernost zajetja naročnikov in/ali revizijskih družb po območjih. 

V skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami je bila revizijska 
družba ocenjena z oceno zadovoljivo, če skupina za nadzor pri delovanju revizijske družbe 
ni zasledila večjih in pomembnejših nepravilnosti in pomanjkljivosti, kar je pomenilo, da so 
bila z oceno zadovoljivo ocenjena vsa štiri področja (organiziranost, spoštovanje temeljnih 
revizijskih načel in mednarodnih standardov revidiranja, spoštovanje kodeksa poklicne etike 
ter izvajanje notranjega nadzora), ki so bila predmet nadzora. 

Revizijska družba je bila ocenjena z oceno delno zadovoljivo, če je skupina za nadzor 
pri delovanju revizijske družbe zasledila večje in pomembnejše nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, ki pa niso bile takega obsega in pomena, da bi bilo treba revizijsko družbo 
oceniti z oceno nezadovoljivo. 

Z oceno nezadovoljivo je bila ocenjena revizijska družba, pri kateri je skupina za 
nadzor ugotovila večje in pomembnejše nepravilnosti in pomanjkljivosti na posameznih 
področjih izvajanja nadzora oziroma ki je izpolnjevala pogoje, ki jih določa 30. člen pravilnika 
o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami za oceno nezadovoljivo (grobe kršitve 
predpisov o revidiranju, zakona, mednarodnih standardov revidiranja in temeljnih revizijskih 
načel, kodeksa poklicne etike ter navodil za delovanje revizijskih družb). 

Če je bilo delovanje revizijske družbe ocenjeno kot delno zadovoljivo, se je izrekel 
revizijski družbi ob prvem pregledu interni opomin, če revizijska družba pri nadzoru 
ugotovljenih pomanjkljivosti ni odpravila v predpisanem roku ali če se je pri naslednjem 

posameznikov, temveč revizijske družbe v okviru revizijske institucije. (Dobesedni prevod besede »peer« je 
enakovreden človek, človek istega stanu.) 
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rednem ali izrednem nadzoru kaka pomanjkljivost znova odkrila ali so se odkrile nove 
(dodatne) pomanjkljivosti, naj bi se v skladu s pravilnikom o izvajanju nadzora nad 
revizijskimi družbami revizijski družbi izrekel javni opomin, ki se objavi v reviji Revizor. Žal 
pa se je pri poskusu izrekanja ukrepov v preteklem obdobju pokazalo, da tovrstne določbe 
pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami niso imele ustrezne pravne podlage 
v starem zakonu o revidiranju. Ta je namreč govoril (v 34. členu) samo o tem, da Inštitut 
odvzame pooblaščenemu revizorju ali revizorju pooblastilo za delo (licenco), če 

- ne varuje trajno vseh informacij in vseh spoznanj o poslovanju pravne osebe ter/ali 

- uporablja spoznanja, do katerih pride med revidiranjem, za doseganje kakršnihkoli 
premoženjskih ali drugih koristi zase ali za drugo osebo. 

Poleg tega zakon o revidiranju sploh ni omenjal postopka, na podlagi katerega se odvzem 
opravi. 

Zato Inštitut v preteklosti ni imel zakonske podlage za izrekanje ukrepov javne narave. Ne 
glede na to je v enem primeru izrekel javni opomin, vendar pa je bil po pritožbi revizijske 
družbe na podlagi različnih pridobljenih (tudi pisnih) pravnih mnenj postopek zaradi 
pomanjkljive zakonske podlage ustavljen. Omenjeno pomanjkljivost starega zakona o 
revidiranju je Inštitut poskušal omiliti tako, da je osebam, odgovornim za opravljene revizije, 
ki bi po kakovosti zaslužile javni opomin, izrekel opomin pred odvzemom pooblastila za delo 
(licence) po pravilniku o postopku za izrek ukrepa odvzema pooblastila za delo (licence) 
pooblaščenemu revizorju ali revizorju (Revizor 1 in 4/94). 

Pomanjkljivosti starega zakona o revidiranju, ki so se nanašale na izrekanje ukrepov 
kot posledic opravljenih nadzorov nad revizijskimi družbami, so bile (oziroma bodo) 
odpravljene z uveljavitvijo ZRev-1. 

V skladu z ZRev-1 opravlja Inštitut nadzor nad revizijskimi družbami z namenom 
preverjanja, ali revizijska družba pri revidiranju ravna v skladu z ZRev-1. Po ZRev-1 se mora 
revidiranje opravljati na način, določen s tem zakonom, temeljnimi revizijskimi načeli in 
drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema Inštitut, ter mednarodnimi standardi revidiranja in 
mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij sprejema 
Mednarodni odbor za pravila revidiranja, pa tudi drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje 
posameznih pravnih oseb, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Vse predpise, ki jih mora 
pri opravljanju revidiranja upoštevati revizijska družba, v njenem okviru pa tudi pooblaščeni 
revizorji in revizorji, imenuje zakon pravila revidiranja. 

Inštitut sme v skladu z ZRev-1 opraviti nadzor tudi nad pravnimi osebami, povezanimi 
z revizijsko družbo, če je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem revizijske družbe. 

Na podlagi določb ZRev-1 opravlja Inštitut nadzor nad revizijskimi družbami 

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil revizijskih družb in drugih 
oseb, ki so po določbah ZRev-1 in drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma ga 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 

3. z izrekanjem ukrepov nadzora po ZRev-1. 

Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po ZRev-1 so odreditev odprave kršitev, odreditev 
dodatnih ukrepov in odvzem dovoljenja. Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti revidiranja, 

- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 

- če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep in pristojni organ revizijske družbe v roku, 
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana oziroma članov uprave in 
imenoval novih oziroma če tudi novo imenovani člani uprave v roku dveh mesecev od 
imenovanja niso odpravili kršitev oziroma opravili dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za 
dodatni ukrep. 

Določbe o opravljanju nadzora nad revizijskimi družbami se smiselno uporabljajo tudi za 
nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji. Pri tem lahko Inštitut odvzame dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, 

- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 
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- če je oseba pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo; 

- če pooblaščeni revizor oziroma revizor opravlja naloge revidiranja v pravni osebi, v kateri 
ima naložbe, oziroma v pravni osebi, s katero je povezan kako drugače in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom o neodvisnosti in nepristranskosti revidiranja; 

- če krši pravila revidiranja in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju pomanjkljivo 
oziroma zavajajoče; 

- če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov; 

- če ponavljajoče se krši druge določbe ZRev-1 oziroma drugih zakonov in predpisov, ki 
urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb, oziroma pravila revidiranja. 

Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju opomin, če krši pravila 
revidiranja in ne izpolnjuje pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem 
dovoljenja. 

ZRev-1 ima tudi posebno poglavje (7.3), ki podrobneje opredeljuje postopek 
opravljanja nadzora. 

Posebnost opravljanja nadzora v obdobju 2001/2002 (nadzor nad poslovanjem 
revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in revizorjev v letu 2000) je bila, da je bil Inštitut 
zaradi uveljavitve ZRev-1 pri opravljanju nadzora že dolžan upoštevati postopek, predpisan z 
novim zakonom, vendar pa na podlagi opravljenega nadzora ni mogel izrekati ukrepov, ki jih 
ZRev-1 predpisuje, ker so revizijske družbe leta 2000 še poslovale v razmerah veljavnosti 
starega zakona. 

Revizijski svet bo do jeseni leta 2002 sprejel pravila o izvajanju nadzora nad revizorji 
in revizijskimi družbami, ki bodo dopolnjena z novimi strokovnimi spoznanji in vsebinsko 
usklajena z ukrepi, ki jih predpisuje ZRev-1, kar pomeni, da bodo pri opravljanju nadzora 
poslovanja v letu 2001 v celoti upoštevane določbe ZRev-1, povezane z opravljanjem 
nadzora nad revizijskimi družbami. 

ZRev-1 daje revizijskemu svetu, ki v skladu z njim opravlja nadzor nad revizijskimi 
družbami, ustrezno podlago za organiziranje nadzora po postopku, primerljivem s postopki v 
drugih državah, v katerih se opravlja zunanji nadzor nad revizijskimi družbami. 

Opravljeni nadzori 

Inštitut je od jeseni 1996, ko je začel opravljati nadzore, do pomladi 2001 opravil 49 
rednih nadzorov, 5 izrednih nadzorov in 14 ponovnih nadzorov. Na podlagi rednih nadzorov 
so bili 39 revizijskim družbam izrečeni interni opomini. Na podlagi izrednih nadzorov sta bila 
dvema revizijskima družbama izrečena interna opomina, trem pooblaščenim revizorjem pa 
opomini pred odvzemom pooblastila za delo (licence). Po opravljenih ponovnih nadzorih je 
bil trem pooblaščenim revizorjem izrečen opomin pred odvzemom pooblastila za delo. 

Od septembra 2001 do konca februarja 2002 je Inštitut opravil 9 rednih nadzorov in 1 
izredni nadzor. 

Izvajalci nadzora so za tri od devetih revizijskih družb, nad katerimi so opravili redni 
nadzor, predlagali izrek internega opomina, za eno revizijsko družbo, nad katero je bil 
opravljen redni nadzor, pa poročilo še ni gotovo. Izrek ukrepa internega opomina eni 
revizijski družbi je že potrdil revizijski svet. 

Poročila o opravljenem izrednem nadzoru revizijski svet še ni obravnaval. 

V obdobju od septembra 2001 do marca 2002 je potekal »drugi krog« rednih nadzorov, 
ki jih je Inštitut začel opravljati že v januarju in februarju 2001. To pomeni, da so se v okviru 
rednega nadzora drugič pregledovale revizijske družbe, registrirane pri Inštitutu za 
opravljanje dejavnosti revidiranja. 

Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti 

V postopku opravljanja zunanjega nadzora nad kakovostjo delovanja revizijskih družb 
Inštitut med drugim preverja (tako kot vse tovrstne inštitucije v svetu), kako dokumentacija, ki 
jo je revizijska družba pripravila pri opravljanju revizije, podpira v revizorjevem poročilu 
izraženo mnenje. Revizor mora namreč v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja 
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dokumentirati zadeve, ki so pomembne za dokazovanje v podporo revizorjevemu mnenju, in 
za dokazovanje, da je bila revizija opravljena v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. 
Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene postopku opravljanja zunanjega 
nadzora nad posameznimi revizijskimi družbami, so bile: 

- Revizor v postopkih pregledovanja, opazovanja, poizvedovanja in potrjevanja ni zbral 
zadostnega in zadovoljivega dokaznega gradiva, ki bi bilo razumna podlaga za 
oblikovanje mnenja o obravnavanih računovodskih izkazih v skladu z okviri 
računovodskega poročanja, pri nas s slovenskimi računovodskimi standardi, kar ni v 
skladu z MSR 500 - Revizijski dokazi - in načelom revidiranja 3 temeljnih revizijskih načel 
(odslej TRN). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor upošteval MSR 220 - 
Obvladovanje kakovosti revizijskega dela - v tistem delu, ki se nanaša na sprejemanje in 
ohranjanje naročnikov ter oceno tveganja v zvezi s sprejemom revizijske naloge. 

- Revizor s postopki načrtovanja, usmerjanja, nadziranja in pregledovanja opravljenega 
revizijskega dela ni zagotovil kakovostnega opravljanja revizije (MSR 220, načelo 
revidiranja 1 TRN). 

- Revizor ni dokumentiral poznavanja in razumevanja ureditve notranjih kontrol, zaradi 
česar iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je na podlagi poznavanja 
delovanja notranjih kontrol določil naravo, časovni okvir in obseg postopkov (MSR 400 - 
Ocenjevanje tveganja in notranje kontroliranje, načelo revidiranja 2 TRN). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor strokovno ocenil revizijsko 
tveganje in oblikoval revizijske postopke, ki naj bi zagotavljali, da se je revizijsko tveganje 
zmanjšalo na sprejemljivo nizko raven (MSR 400 - Ocenjevanje tveganja in notranje 
kontroliranje). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, ali je revizor posvetil dovolj pozornosti 
računalniškemu informacijskemu sistemu (MSR 401 - Revidiranje v okolju računalniških 
informacijskih sistemov). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor v skladu z MSR 400.49 
seznanil poslovodstvo s pomembnimi slabostmi pri delovanju računovodenja in 
notranjega kontroliranja, ki jih je opazil. 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor izbral postavke za 
preizkušanje, da bi zagotovil revizijske dokaze za doseganje ciljev revizijskih preizkusov, 
to je popolnosti, obstoja, lastništva, vrednotenja, razkritja (MSR 230 - Dokumentacija, 
MSR 300 - Načrtovanje, MSR 400 - Ocenjevanje tveganja in notranje kontroliranje, MSR 
520 - Analitični postopki ter MSR 530 - Revizijsko vzorčenje in drugi izbrani postopki 
revizijskega preizkusa). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kako je revizor ocenil pomembnost pri 
opravljanju revizije in njeno razmerje do revizijskega tveganja (MSR 320 - Pomembnost). 

- Razlogi za izraženo mnenje, drugačno od pritrdilnega, v revizorjevem poročilu niso bili 
ustrezno pojasnjeni (MSR 700 - Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih). 

- Revizor ni upošteval dejstva, da se v skladu z MSR 700 - Revizorjevo poročilo o 
računovodskih izkazih, MSR 710 - Primerjave - in načelom poročanja 3 TRN upošteva, 
da se razkritja in prikazi (pripravljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 
mednarodnimi računovodskimi standardi4, tudi s predstavljenimi računovodskimi 
usmeritvami) v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, štejejo za ustrezne, 
razen če so v revizorjevem poročilu označeni kot drugačni, in da so predmet revidiranja 
računovodski izkazi s pojasnili, ki jih je pripravilo in zanje odgovarja podjetje (upoštevajoč 
panogo, v kateri posluje naročnik, in morebitne dodatne zahteve, ki jih zakonodaja 
nalaga revizorju). 

- Iz revizijske dokumentacije ni bilo razvidno, kakšne postopke je opravil revizor z 
namenom, da bi mu pomagali ugotoviti primere nespoštovanja tistih zakonov in drugih 
predpisov, katerih nespoštovanje je • mogoče proučiti že v zvezi s sestavljanjem 

4 Pri tem želimo opozoriti, da so slovenski računovodski standardi (uvod), veljavni do 31. decembra 2001, 
uporabnika usmerjali neposredno k mednarodnim računovodskim standardom, če izbranega področja ni 
obravnaval noben slovenski računovodski standard. 
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računovodskih izkazov (MSR 250 - Spoštovanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji 
računovodskih izkazov). 

h. Problemska področja revizije 

ZRev-1 je prinesel pomembne spremembe na področje delovanja sekcije za revizijo. V 
skladu z njim so pristojnosti, ki sta jih imela na revizijskem področju strokovni svet Inštituta in 
odbor sekcije za revizijo, prešle na revizijski svet. Na tej podlagi je odbor sekcije za revizijo 
do izvolitve članov revizijskega sveta opravljal svoje stalne naloge, ki so bile predvsem 

- nadzor nad revizijskimi družbami, 

- organiziranje dodatnega izobraževanja za revizorje v obliki predavanj ali okroglih miz, 

- spremljanje dogajanja v revizijski stroki tako doma kot v svetu, 

- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

- oblikovanje mnenj in predlogov za obravnavo na odboru sekcije za računovodstvo pri 
Inštitutu, 

- oblikovanje stališč o smereh delovanja revizorjev in revizijskih družb, 

- opravljanje nadzora nad delovanjem revizijskih družb v skladu s pravilnikom o izvajanju 
nadzora nad revizijskimi družbami, 

- sodelovanje s strokovnimi službami Inštituta in 

- sodelovanje (prek svojih predstavnikov) v delovnih telesih Zveze evropskih 
računovodskih strokovnjakov in revizorjev (Federation des Experts Comptables 
Europeens, FEE). 

Ena najpomembnejših nalog odbora sekcije za revizijo v letu 2001 je bila dokončanje 
projekta Vizija o vlogi revizorja na Slovenskem ob vstopu v novo tisočletje. Avtorji Vizije so 
pod vodstvom predsednika odbora sekcije za revizijo Vilija Pemerja predstavili predviden 
razvoj slovenske revizijske stroke v prihodnosti na 7. letni konferenci revizorjev5. Kot 
posebna listina je bila objavljena tudi v reviji Revizor 11/01. Vizija je dobrodošla listina, saj 
nakazuje izhodišča in usmeritve pri delu revizijskega sveta. 

Na podlagi ZRev-1 je bila 27. novembra 2001 ustanovna seja revizijskega sveta. V 
skladu z 18. členom ZRev-1 ima revizijski svet devet članov: šest pooblaščenih revizorjev, 
med katerimi je po funkciji tudi direktor Inštituta, in tri predstavnike zainteresirane javnosti, ki 
jih imenuje Ministrstvo za finance (dva izmed njih na predlog Gospodarske zbornice 
Slovenije). 

Na prvih volitvah v revizijski svet so bili izvoljeni pooblaščeni revizorji: Sonja Anadolli 
(Združenje bank Slovenije), Marjan Mahnič (revizijska družba KPMG Slovenija), Vili Perner 
(revizijska družba Iteo - Abeceda), Mirjana Velkavrh (revizijska družba In revizija) in Silva 
Zapušek (revizijska družba Epis). Ministrstvo za finance je kot predstavnike zainteresirane 
javnosti v revizijski svet imenovalo mag. Metoda Sedeja (ETA Cerkno), Marjana Širaja 
(Gospodarska zbornica Slovenije) in mag. Zdenko Vidovič (Računsko sodišče). Dr. Marjan 
Odar je kot direktor Inštituta član revizijskega sveta po funkciji. 

Na prvi seji, ki jo je sklical predsednik strokovnega sveta Inštituta prof. dr. IvanTurk, je 
bil za predsednika revizijskega sveta soglasno izvoljen Vili Perner, doslej vodja odbora 
sekcije za revizijo. 

Med nalogami, ki jih revizijskemu svetu nalagata ZRev-1 in statut Inštituta (oba 
predpisa najdete na spletnih straneh' Inštituta: www.si-revizija.si), naj omenimo le 
najpomembnejše. Revizijski svet odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti revidiranja ter nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, opravlja nadzor nad 
revidiranjem, sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, določa pogoje 
za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in 
revizorja ter opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem revizijske stroke. 

5 Vizija je bila objavljena v zborniku referatov 7. letne konference. 
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Že na prvi seji so člani revizijskega sveta postavili jasen okvir zakonskim zahtevam, ki 
mu nameravajo slediti pri svojem delovanju: dograjevati revizijsko stroko, z zagotavljanjem 
kakovosti dela varovati njen ugled in seznanjati širšo javnost z njenim delovanjem. 

Z ustanovitvijo revizijskega sveta so bila uresničena dolgoletna prizadevanja za 
samostojno organizacijo s področja revizije, ki je primerljiva z rešitvami v tujini. Obenem je s 
pritegnitvijo članov, ki ne delujejo neposredno na področju revizije in obravnavajo probleme 
revidiranja s stališča uporabnika revizijskih storitev, dosežena večja "demokratizacija" na 
področju revidiranja. 

Revizijski svet je že na ustanovni seji razpravljal o izhodiščih in usmeritvah pri svojem 
delovanju. Med pomembnejšimi projekti, ki jih je v sodelovanju z odborom sekcije za revizijo 
predvidel za leto 2002, so: 

- opredelitev dokumentacije, ki jo kot prilogo k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti revidiranja po 6. in 49. členu ZRev-1 določi Inštitut; 

- priprava standarda za delovanje revizorjev po zahtevah zakona o preprečevanju pranja 
denarja; 

- priprava hierarhije pravil revidiranja (2. in 18. člen ZRev-1); 

- priprava pravil o revizorjevi neodvisnosti v povezavi z opravljanjem storitev na področjih, 
povezanih z revidiranjem; 

- kritičen pregled izobraževalnega programa za naziva revizor in pooblaščeni revizor; 

- priprava pravil za prepuščanje delovanja (outsourcing)-, 

- priprava pravil o postopku izvajanja nadzora nad revizorji in revizijskimi družbami; 

- priprava stališč in pojasnil v zvezi z zakonskimi določbami, ki se sklicujejo na revizorja; 

- priprava pravil o delovanju revizorjev v davčni praksi; 

- priprava osnutka listine o pravicah davkoplačevalcev - v sodelovanju s sekcijo za davčno 
svetovanje; 

- dopolnitev pravil za delovanje gospodarskih revizorjev, ki sta jih v obliki listine, ki 
podrobneje določa vsebino in način sodelovanja revizorjev revizijskih družb in revizorjev 
Računskega sodišča Republike Slovenije, na predlog posebne delovne skupine sprejela 
Računsko sodišče Republike Slovenije in Inštitut; 

- priprava standarda o revidiranju javnih podjetij; 

- priprava standarda o revidiranju lokalnih skupnosti - občin; 

- priprava standarda o revidiranju nepridobitnih organizacij; 

- priprava standarda o sodelovanju revizorjev z organi upravljanja in poslovodenja 
gospodarskih družb. 

Sekcija za računovodstvo 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja obsega 153 ur, od teh: 
splošni del 
revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 
skupaj 76 ur 
posebni del 
računovodstvo in davki 62 ur 
poslovne finance 15 ur 
skupaj 77 ur 
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Za kandidate, ki so se vpisali v izobraževanje v letu 2000, se je nadaljevalo 
izobraževanje v letu 2001. Poslušali so preostala predavanja iz splošnega dela in takoj po 
njih opravljali izpite. Izpit iz gospodarskega in davčnega prava je uspešno opravilo 9 
kandidatov, iz kvantitativnih metod pa 22 kandidatov. Izobraževanje se je nato nadaljevalo s 
posebnim delom; izpit iz poslovnih financ je uspešno opravilo 9 kandidatov, prvi del izpita iz 
računovodstva in davkov 18 kandidatov ter drugi del tega izpita 17 kandidatov. Pri predmetu 
računovodstvo in davki so morali kandidati izdelati tudi seminarsko nalogo in jo zagovarjati; 
nalogo je uspešno izdelalo in opravilo zagovor 29 kandidatov. Poleg tega sta bila tudi dva 
redna izpitna roka, in sicer aprila in oktobra iz splošnega dela ter maja in novembra iz 
posebnega dela. 

Jeseni 2001 je bil na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih 
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta objavljen razpis za vpis sedme generacije 
preizkušenih računovodij. V izobraževanje seje vpisalo 21 kandidatov. Dve kandidatki sta že 
opravljali izpite v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva revizor oziroma 
preizkušeni notranji revizor, zato morata opravljati le izpita iz računovodstva in davkov I. ter 
delno izpit iz računovodstva in davkov II. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 
13 kandidatov, iz revizije 14 kandidatov in iz poslovnih financ 12 kandidatov. Izpite iz 
preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja mora kandidat po uspešno 
opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2001 so uspešno izdelali zaključno delo in 
opravili zagovor 4 kandidati (od teh so bili vpisani v izobraževanje po eden v letih 1996, 
1997, 1998 in 1999). 

b. Izobraževanje za strokovni naziv računovodja 

Izobraževanje za strokovni naziv računovodja obsega: 
organizacijski in kadrovski vidik računovodstva 11 ur 
uvod v računovodstvo 6 ur 
finančno računovodstvo 26 ur 
stroškovno računovodstvo 16 ur 
poslovodno računovodstvo 16 ur 
kontrola in revizija 8 ur 
poslovna matematika 11 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko pravo 16 ur 
davki 23 ur 
poslovno komuniciranje 4 ure 
Skupaj 152 ur 
Za kandidate, ki so se vpisali v izobraževanje v letu 2000, se je nadaljevalo izobraževanje v 

• letu 2001. Poslušali so preostala predavanja in takoj po njih opravljali izpite. Izpit iz 
finančnega računovodstva je uspešno opravilo 31 kandidatov, iz stroškovnega 
računovodstva 35 kandidatov, iz poslovodnega računovodstva 31 kandidatov, iz kontrole in 
revizije 58 kandidatov, iz poslovne matematike 39 kandidatov, iz poslovnih financ 42 
kandidatov, iz gospodarskega prava 32 kandidatov in iz davščin 42 kandidatov. Poleg tega 
sta bila tudi dva redna izpitna roka, in sicer marca in septembra. 

Jeseni 2001 je bil na podlagi pravilnika o pridobitvi strokovnega naziva računovodja in 
vpisu v register Inštituta objavljen razpis za vpis druge generacije računovodij. V 
izobraževanje se je vpisalo 22 kandidatov. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpit iz uvoda v računovodstvo je uspešno 
opravilo 18 kandidatov, iz organizacijskega in kadrovskega vidika računovodstva 21 
kandidatov in iz finančnega računovodstva 10 kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov 
bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Za pridobitev strokovnega naziva računovodja mora kandidat po uspešno opravljenih 
izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2001 ni nihče oddal zaključnega dela. 
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c. Register preizkušenih računovodij 

Na dan 31. decembra 2001 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 71 
preizkušenih računovodij, od teh jih je bilo vpisanih v register 50. 

Na podlagi pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v 
registre Inštituta vpiše Inštitut imetnika strokovnega naziva (certifikata) na njegovo zahtevo v 
register. Vpis v register velja dve leti in se po tem obdobju lahko podaljša. V letu 2001 je vpis 
potekel 25 preizkušenim računovodjem, od teh jih je 18 izpolnjevalo pogoje iz 11. člena 
pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, 
zato jim je Inštitut vpis v register podaljšal. 

č. Register računovodij 

Ker v letu 2001 še nobeden od kandidatov, vpisanih v izobraževanje v prvi generaciji, 
ni izdelal in zagovarjal zaključnega dela za pridobitev strokovnega naziva računovodja, na 
dan 31. decembra 2001 ni bil nihče vpisan v register. 

d. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih računovodij 

Preizkušeni računovodje se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih 
računovodij dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to izobraževanje 
prireja Inštitut. V letu 2001 smo tako dvakrat izvedli seminar o 

- načrtovanju računovodskih izkazov v skladu z novimi slovenskimi računovodskimi 
standardi. 

e. 4. letna konferenca preizkušenih računovodij 

Po sklepu odbora sekcije za računovodstvo je Inštitut 17. in 18. maja 2001 organiziral 
4. letno konferenco preizkušenih računovodij. Prvi dan konference je bil v celoti posvečen 
prenovi in spremembi slovenskih računovodskih standardov ter podrobni predstavitvi novosti 
SRS 20 do SRS 30, drugi dan konference pa je bilo govora o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družbah ter ocenjevanju vrednosti. Na konferenci so bila novim 
preizkušenim računovodjem podeljena potrdila o njihovih strokovnih nazivih. 

Na njej je bilo 108 udeležencev. 

f. Stališča in pojasnila Inštituta 

Sekcija za računovodstvo v letu 2001 ni pripravila nobenega novega stališča ali 
pojasnila. 

g. Novi računovodski standardi 

Posebna delovna skupina je v letu 2001 pripravila še osnutke sprememb SRS 1-38 in 
jih dala v javno razpravo. V letu 2001 je bil spremenjen zakon o gospodarskih družbah 
(ZGD), to je temeljni zakon o delovanju gospodarskih družb, ki v 7. poglavju določa tudi 
način računovodskega spremljanja poslovanja ter način vrednotenja in merjenja 
računovodskih katecjorij, sestavljanja izkaza stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov, 
ugotavljanja finančnega izida ter izračunavanja in izkazovanja poslovnega izida 
gospodarskih družb. ZGD opredeljuje temeljna pravila sestavljanja računovodskih izkazov 
gospodarskih družb, podrobnejša pravila o računovodenju pa določajo slovenski 
računovodski standardi, ki jih sprejme Inštitut v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 
Vsekakor je zelo pomembno, da ZGD določa, da morajo družbe voditi poslovne knjige ter 
sestavljati letna poročila v skladu z zakonom ter ob upoštevanju slovenskih računovodskih 
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk. Slovenski računovodski 
standardi so torej tisti temeljni akt, ki ga morajo pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju 
računovodskih izkazov upoštevati vse družbe, ustanovljene po ZGD. 

Delovne skupine za pripravo osnutkov slovenskih računovodskih standardov, odbor 
sekcije za računovodstvo in strokovne službe Inštituta so v letu 2001 opravili ogromno 
strokovno delo v zvezi z novimi računovodskimi standardi, tako da jih je strokovni svet lahko 
sprejel. Sprejeti slovenski računovodski standardi so bili poslani v soglasje ministru, 
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pristojnemu za finance, v zakonskem roku. Minister za finance je dal nanje soglasje 17. 
decembra 2001, tako da se novi slovenski računovodski standardi uporabljajo od 1. januarja 
2002. 

h. Problemska področja računovodstva 

S novimi slovenskimi računovodskimi standardi in novimi pravili, povezanimi s 
prevrednotovanjem sredstev in dolgov, dobiva veliko večji pomen podlaga za merjenje 
postavk v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti. Ker pa po novih slovenskih 
računovodskih standardih ni zagotovljeno realno ohranjanje kapitala, če je rast tečaja evra v 
preteklem letu manjša od 5,5%), Inštitut predlaga Ministrstvu za finance, da to upošteva pri 
pripravi novega zakona o davku od dobička. 

Po pravilu poštene vrednosti se sredstva lahko ovrednotijo tudi nad knjigovodsko 
oziroma revalorizirano knjigovodsko vrednostjo, kar je bilo v preteklosti skoraj izdajalsko 
dejanje. Toda ta sprememba ne temelji le na teoretično drugače postavljenih temeljih 
računovodstva. Problemi se bodo pojavili predvsem pri njegovem praktičnem izvajanju. Gre 
za miselni preskok ter pripoznavanje in merjenje računovodskih kategorij na novih, 
drugačnih temeljih. Nekaj se mora spremeniti v našem temeljnem odnosu do računovodstva 
kot stroke, ki odločilno vpliva na preostale stroke oziroma na katero vedno pomembneje 
vplivajo preostale stroke, prfedvsem finančna, ocenjevalska in revizijska. 

Prevrednotovanje sredstev in dolgov zaradi upoštevanja pravila poštene vrednosti je 
nujnost, ki jo moramo vsi sprejeti za izhodiščno razmišljanje, ko govorimo o knjigovodskih 
razvidih ter resničnih in poštenih prikazih računovodskih izkazov. Cim prej bomo to spoznali 
pa tudi sprejeli drugačen način razmišljanja ter vrednotenja sredstev in dolgov, tem laže 
bomo strokovne rešitve iz mednarodnih računovodskih standardov in novih slovenskih 
računovodskih standardov uveljavili v praksi. Z uveljavljanjem pravila poštene vrednosti ob 
hkratnem zavestnem oddaljevanju od predpostavke previdnosti se računovodska pravila 
vedno bolj približujejo temeljnim pravilom ocenjevalcev vrednosti podjetij in tudi merilom, ki 
jih morajo revizorji upoštevati pri svojem delu. Gre za miselni prestop iz "statičnega" v 
"dinamično" računovodstvo. Z "dinamičnim" računovodstvom mislimo na tiste računovodske 
prijeme, ki iščejo svoje izhodišče ne le v preteklosti in sedanjosti, ampak tudi v prihodnosti, in 
katerih cilj je prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na 
podlagi njihove poštene vrednosti. Če znamo odgovoriti na vprašanje, koliko so vredni 
sredstva in dolgovi na dan sestavitve bilance, s tem da ocenjujemo njihovo pošteno 
vrednost, ki v veliki meri upošteva prihodnje oziroma pričakovane gospodarske koristi in s 
tem vrednosti, smo zadeli bistvo pravila prevrednotovanja sredstev in dolgov, kot ga 
postavljajo novi slovenski računovodski standardi. To pa ni vedno lahko. Gre predvsem za 
spremembo miselnosti in upoštevanje drugačnega, novega načina razumevanja temeljnih 
računovodskih predpostavk ter načinov vrednotenja sredstev in dolgov. Če in ko bomo 
pripravljeni na ta miselni preskok, bo lahko tudi vrednotenje po novih slovenskih 
računovodskih standardov zaživelo v praktičnem izvajanju. 

V zvezi s prevrednotovanjem se takoj postavi vprašanje, kdo8 bo to prevrednotovanje 
opravljal. Vrsto prevrednotenj, predvsem na primer tistih, ki so povezana z večino finančnih 
inštrumentov, bo lahko opravilo podjetje samo, vendar pa naj bi zahtevnejša prevrednotenja, 
torej predvsem prevrednotenja v zvezi z okrepitvijo in oslabitvijo osnovnih sredstev, v večini 
primerov opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sredstev . Po ZRev-1 so se 
pooblaščenim revizorjem, ki imajo na podlagi zakona javna pooblastila, z enakimi pooblastili 

" V SRS 1.27 je določeno: "Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve lahko prevrednotujejo, če 
njihova dokazana poštena vrednost presega njihovo knjigovodsko vrednost. Pri zemljiščih, zgradbah in tudi 
opremi lahko ugotavljajo pošteno vrednost kot čisto prodajno vrednost pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, pri 
čemer upoštevajo že pretečeno dobo koristnosti. Dokazano pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 
lahko ugotavlja tudi podjetje Scimo, če ima v posebnem pravilniku določen način ocenjevanja vrednosti, ki temelji 
na slovenskih poslovnofinančnih standardih." 
Iz te opredelitve tudi izhaja, naj bi zahtevnejša prevrednotenja, torej predvsem prevrednotenja v zvezi z 
okrepitvijo in oslabitvijo osnovnih sredstev, v večini primerov opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sredstev. 
Podobna je tudi ureditev v mednarodnih računovodskih standardih, iz katerih izhaja, naj take ocenitve opravljajo 
usposobljeni ocenjevalci. 
7 Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sredstev je ocenjevalec vrednosti podjetij, strojev in opreme ter 
nepremičnin, ki ima pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo. 
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pridružili tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti sredstev . Razumljivo je, da morajo imeti 
tako računovodje kot revizorji in tudi ocenjevalci ustrezno in zadostno strokovno znanje o 
vrednotenju sredstev. Le tako bomo lahko tudi v praksi skupaj reševali strokovne probleme 
in včasih tudi dileme, s katerimi se pri ugotavljanju poštene vrednosti sredstev dnevno 
soočajo vsa podjetja. 

Ne smemo pa pozabiti še na nekaj. Zaradi spremenjenih slovenskih računovodskih 
standardov in zaradi vpeljave pravila prevrednotenja se bo pomen računovodje v podjetju 
bistveno povečal. Izkazovanje sredstev in dolgov po pošteni vrednosti na dan bilanciranja bo 
pripomoglo tudi k oblikovanju in pripravi vrste informacij in podatkov za poslovno odločanje. 
Tudi zato naj bi vodilo k logični odločitvi lastnikov, naj računovodja praviloma vedno postane 
član uprave, kajti le tako bo lahko s svojim znanjem in zaradi sprememb slovenskih 
računovodskih standardov standardiziranim inštrumentarijem pripomogel k sprejemanju 
odločitev, ki bodo služile ciljem podjetja in zagotavljale zadovoljevanje potreb lastnikov pa 
tudi preostalih zainteresiranih deležnikov, ki se zanimajo za uspešnost podjetja. Prav tako pa 
je upravičeno pričakovanje, ki ga narekuje stroka, namreč, da bi moral imeti računovodja 
najmanj visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Tudi na ta način se bo dvignil družbeni 
ugled tega poklica in upravičeno pričakujemo, da bo Gospodarska zbornica Slovenije, ki 
podeljuje certifikate računovodjem, ki imajo le srednjo strokovno izobrazbo, na tem področju 
sprejela ustrezne ukrepe. Če tega ne bo storila, bo postala, gledano dolgoročno, največja 
cokla in zaviralka razvoja računovodske stroke v Sloveniji ter bo morala sprejeti tudi vso 
strokovno, moralno in etično odgovornost za zavestno podcenjevanje poklica računovodje. 
Tako kot druga leta pa tudi letos še enkrat poudarjamo, da je bil računovodski poklic v 
preteklosti močno podcenjevan; tudi v javnosti to ni bil cenjen poklic, računovodstvo pa je 
bilo večkrat obravnavano kot nujno zlo. Vendar je računovodja tisti, ki je običajno odgovoren 
za pravilno sestavitev računovodskih izkazov in za ugotovitev dobička, ki je temeljni cilj 
delovanja družb in ki si ga na koncu lastniki tudi razdelijo. 

Mogoče je torej prišel čas, ko bi bilo treba razmišljati o tem, ali s strokovnega, etičnega 
in narodnostnega vidika ne bi bilo najbolje, da bilo z zakonom določeno, katere pogoje 
morajo izpolnjevati in katera znanja morajo imeti računovodje v podjetjih. Da bi se izboljšalo 
stanje na tem področju, predlagamo, da se v posebnem zakonu o računovodenju in 
davčnem svetovanju določijo pogoji in certificiranje računovodij srednjih in velikih podjetij ter 
računovodij, ki vodijo poslovne knjige za naročnike. 

Sekcija za davčno svetovanje 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik 

Pridobitev strokovnega naziva ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih 
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, ki ga je avgusta 1998 sprejel svet Inštituta. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik obsega 163 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 

skupaj 76 ur 

posebni del 

davčni postopek in davčna revizija 47 ur 
računovodstvo in davki 25 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 87 ur 

' Slovenski inštitut za revizijo spremlja razvoj stroke tudi na področju ocenjevanja vrednosti sredstev; tako smo 
že pred leti zaznali, da so potrebe po ocenjevalcih vrednosti sredstev vedno večje, in tudi zato se je na Inštitutu 
organizirala sekcija ocenjevalcev vrednosti. 
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V letu 2001 se je nadaljevalo izobraževanje tretje generacije kandidatov za pridobitev 
strokovnega naziva preizkušeni davčnik, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 2000. Takoj 
po končanih predavanjih so kandidati opravljali izpite, in sicer so v okviru splošnega dela 
izobraževanja izpit iz gospodarskega in davčnega prava uspešno opravili 3 kandidati, iz 
kvantitativnih metod pa je izpit uspešno opravilo 5 kandidatov. V okviru posebnega dela 
izobraževanja so takoj po koncu predavanj izpit iz računovodstva in davkov uspešno opravili 
3 kandidati, iz davčnega postopka in davčne revizije 4 kandidati, iz poslovnih financ pa je 
izpit uspešno opravil 1 kandidat. Poleg tega sta bila v okviru izobraževanja za pridobitev 
strokovnega naziva preizkušeni davčnik tudi dva redna izpitna roka, in sicer za splošni del 
aprila in oktobra ter za posebni del maja in novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za četrto generacijo preizkušenih 
davčnikov. Do konca leta 2001 se je v izobraževanje vpisalo 7 kandidatov. Od teh ima 1 že 
strokovni naziv pooblaščeni revizor in opravljen magisterij, zato mora opravljati le izpit iz 
davčnega postopka in davčne revizije. Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih 
predavanjih, torej pred rednima rokoma; izpit iz računovodstva so uspešno opravili 4 
kandidati, iz revizije 5 kandidatov in iz poslovnih financ 4 kandidati. Izpite iz preostalih 
predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni davčnik mora kandidat po uspešno 
opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2001 je zagovore zaključnih del uspešno 
opravilo 6 kandidatov (od teh so bili 3 v izobraževanje vpisani v letu 1998 in 3 v letu 1999); 
eden od teh že ima naziv revizor, dva pa preizkušeni računovodja. 

b. Register preizkušenih davčnikov 

Na dan 31. decembra 2001 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 32 
preizkušenih davčnikov; od teh jih je bilo vpisanih v register 17. 

c. Dopolnilno izobraževanje 

Preizkušeni davčniki se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih davčnikov 
dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to izobraževanje prireja 
Inštitut. V letu 2001 je sekcija za davčno svetovanje organizirala dve posvetovanji, in sicer o 
revidiranju davka na dodano vrednost in o ureditvi prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 

č. 2. letna konferenca preizkušenih davčnikov 

V programu sekcije za davčno svetovanje za leto 2001 je bila tudi organizacija 2. 
konference preizkušenih davčnikov. Potekala je 25. in 26. oktobra 2001 v Portorožu. Na njej 
je bilo navzočih 33 udeležencev, ki se intenzivno ukvarjajo z davčno problematiko. Nekoliko 
skromnejši udeležbi v primerjavi s prejšnjim letom je botrovalo predvsem dejstvo, da je bilo v 
tem času kar nekaj konferenc in seminaqev z davčno tematiko. 

Tematsko je bila konferenca osredotočena predvsem na problematiko obdavčitve 
fizičnih oseb. Tej temi je bil namenjen drugi dan konference, prvi dan pa so bile obravnavane 
različne teme, na primer poročila o standardih za davčne storitve, preiskovanje prevar, 
pravice davkoplačevalcev v Sloveniji in primerjava s tujimi državami, predvidene spremembe 
davka na dodano vrednost... Velikega zanimanja je bil deležen predvsem referat, ki je bil 
posvečen upravnim sporom s področja davčnega prava. 

č. Okrogle mize 
Ker se je že v letu 2000 izkazalo, da davčna uprava ne upošteva skupnih stališč, ki se 

izoblikujejo na okroglih mizah in v praksi, ter tudi v svojih uradnih pojasnilih o že 
obravnavanih problemih zavzema svoja stališča, v letu 2001 ni bilo organizirane nobene 
okrogle mize, odbor sekcije za davčno svetovanje in Inštitut pa sta še naprej intenzivno 
spremljala nove zaznane davčne probleme in njihovo reševanje. Poleg tega je bilo 
Ministrstvu za finance danih kar nekaj pripomb tudi v zvezi z nastajanjem novega zakona o 
davku od dobička pravnih oseb in zakona o dohodnini. 
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d. Odbor sekcije za davčno svetovanje 

Najpomembnejša naloga odbora sekcije za davčno svetovanje v letu 2001 je bila 
organizacija 2. letne konference preizkušenih davčnikov v Portorožu. Na njej je bil 
obravnavan sklop prispevkov v zvezi z načini obdavčitve fizičnih oseb v različnih evropskih 
državah, poleg tega pa tudi pravice davkoplačevalcev v Sloveniji v primerjavi s pravicami 
davkoplačevalcev v drugih državah, poročila o standardih za davčne storitve in predvidene 
spremembe davka na dodano vrednost. 

Druga področja, na katerih je bil odbor aktiven, so bila predvsem 

- nadaljnje aktivnosti v zvezi s predlogom ZRev-1, 

- nadaljevanje izobraževanja za strokovni naziv preizkušeni davčnik, 

- priprava in izvedba dodatnega izobraževanje s področja davkov in davčnega svetovanja, 

- sodelovanje z Glavnim in Posebnim davčnim uradom ter Ministrstvom za finance ter 
zavzemanje in objavljanje skupnih stališč o problemih obdavčevanja, 

- skrb za rubriko o davkih v reviji Revizor, 

- priprava in izdaja strokovne literature o obračunavanju davščin, 

- priprava osnutka listine o pravicah davkoplačevalcev v sodelovanju s sekcijo za revizijo, 

- priprava osnutka davčnih standardov, 

- izdelava dolgoročne strateške vizije razvoja ter 

- spremljanje sprejemanja sprememb zakona o dohodnini, zakona o davčnem svetovanju 
in zakona o davku od dobička pravnih oseb. 

Večina od zastavljenih nalog je bila uresničena, nekatere pa so se prenesle v program 
dela za leto 2002; zahtevajo namreč stalni angažma odbora, zato se bo njihovo 
uresničevanje nadaljevalo tudi v prihodnjem obdobju. 

V letu 2002 je pomembna naloga priprava 3. letne konference preizkušenih davčnikov, 
za katero je že izdelan program, že pa se tudi navezujejo prvi stiki s predvidenimi referenti. 
Druge pomembne naloge v letu 2002 so predvsem sodelovanje pri sprejemanju davčne 
zakonodaje v Sloveniji, priprava davčnih načel in listine o pravicah davkoplačevalcev ter 
izdajanje strokovne literature s področja davkov. 

Odbor ima v svojem programu nalogo sodelovati z davčno upravo in Ministrstvom za 
finance, vendar bo to nalogo mogoče uresničiti le, če bosta izkazala pripravljenost za 
sodelovanje tudi oba državna organa. 

d. Priprava zakona o davčnem svetovanju in druga problemska 
področja davčnega svetovanja 

Podlaga za delovanje sekcije preizkušenih davčnikov v okviru Inštituta sta bila stari 
zakon o revidiranju in statut Inštituta. V začetku leta je bil sprejet ZRev-1, ki je natančneje 
opredelil naloge, pristojnosti in dejavnosti Inštituta. Iz neznanih razlogov je zakonodajalec iz 
dejavnosti Instituta izključil izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni 
davčnik, čeprav v 5. členu zakona jasno opredeljuje davčno proučevanje in svetovanje kot 
strokovno področje, ki je tesno povezano z revidiranjem. Zato je bilo pričakovati, da se bo 
Ministrstvo za finance bolj zavzelo za sprejetje zakona o davčnem svetovanju, ki bi to 
področje natančneje opredelil predvsem z vidika obveznosti in odgovornosti izvajalcev 
omenjene dejavnosti, vendar tudi v letu 2001 na tem področju ni bilo kaj dosti storjenega. 

O problematiki davčnega svetovanja in zakona o davčnem svetovanju smo pisali že v 
poročilih o delu za prejšnja leta, zato se na tem mestu ne bi ponavljali. Omeniti velja le to, da 
upravičeno pričakujemo, da se bo Ministrstvo za finance odločilo in stroki jasno nakazalo 
smer, ki jo namerava v zvezi s tem ubrati, saj bo vse do tedaj to področje, ki je v razvitih 
zahodnoevropskih državah izrednega pomena, nekako viselo v zraku, stanovske 
organizacije, ki že pokrivajo davčno svetovanje, pa ne bodo mogle izoblikovati jasne 
strategije razvoja. Koristno bi namreč bilo, da bi se Ministrstvo odločilo, ali sploh namerava 
področje davčnega svetovanja urediti z zakonom ali pa ga želi popolnoma prepustiti trgu. S 
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tem bi seveda prepustilo trgu tudi skrb za njegov razvoj in zagotavljanje kakovosti 
strokovnim inštitucijam, ki pa bi jim pa bi moralo priznati ustrezno veljavo in strokovno 
avtoriteto ter jih vključevati v reševanje davčnih problemov, ki nastajajo v praksi ali ob 
sprejemanju zakonov s tega področja. 

Menimo, da je Inštitut kot ena izmed strokovnih organizacij, ki se ukvarja tudi s 
problemi obdavčevanja, s svojim dosedanjim delom in angažiranjem na davčnem področju 
dokazal, da združuje v svojih vrstah člane, ki imajo ustrezna znanja z davčnega področja in 
ki so vedno, kadar so bili pozvani, konstruktivno sodelovali z državnimi institucijami. Zato bi 
Ministrstvo za finance (formalno ali tudi neformalno) Inštitutu upravičeno priznalo ustrezno 
strokovno avtoriteto na tem področju in mu v primeru sprejetja zakona podelilo določena 
javna pooblastila. Tudi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, na primer Zvezo 
evropskih računovodskih strokovnjakov in revizorjev (Fedšration des Experts Comptables 
Europeens, FEE), ki ima izredno dejavno sekcijo na področju davkov in je eden 
najpomembnejših partnerjev Evropske komisije pri projektu poenotenja evropske davčne 
zakonodaje, daje Inštitutu ustrezno podlago pri uvajanju novosti in skrbi za razvoj davčne 
stroke v Sloveniji. Seveda na Inštitutu ne izključujemo drugih stanovskih in strokovnih 
organizacij, ki se ukvarjajo s področjem obdavčevanja, ampak želimo z njimi konstruktivno 
sodelovati. 

Če bo prevladala usmeritev, da bo Slovenija to področje urejala s posebnim zakonom, 
to je zakonom o davčnem svetovanju, se bo Inštitut še naprej zavzemal za sprejetje takega 
zakona, ki bo v korist davčni stroki, in je pripravljen sodelovati pri njegovem nastajanju. Ker 
je davčno svetovanje tesno povezano z revidiranjem računovodskih izkazov, je seveda v 
interesu revizorjev in Inštituta, da bi bilo to področje čim prej strokovno korektno urejeno. 

Sekcija za notranjo revizijo 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor 

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ureja pravilnik o pridobitvi 
potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor obsega 153 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5_ur 

skupaj 76 ur 

posebni del 

revizija 41 ur 
računovodstvo in davki 21 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 77 ur 

V letu 2001 se je nadaljevalo izobraževanje kandidatov za pridobitev strokovnega 
naziva preizkušeni notranji revizor, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 2000. Pred rednim 
izpitnim rokom, to je takoj po opravljenih predavanjih, je v okviru splošnega dela 
izobraževanja izpit iz gospodarskega in davčnelga prava uspešno opravilo 16 kandidatov, 
izpit iz kvantitativnih metod pa 25 kandidatov. V okviru posebnega dela izobraževanja je 
takoj po koncu predavanj izpit iz revizije uspešno opravilo 30 kandidatov, iz računovodstva in 
davkov prav tako 30 kandidatov ter iz poslovnih financ 14 kandidatov. Poleg tega sta bila tudi 
dva redna izpitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra ter za posebni del maja in 
novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za peto generacijo. V septembru 
se je v izobraževanje vpisalo 42 kandidatov. Trije kandidati so bili oproščeni izpita iz revizije 
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v okviru splošnega dela, dva kandidata sta bila oproščena izpitov iz poslovnih financ (iz 
splošnega in posebnega dela), eden od njiju pa dodatno še delno izpitov iz revizije ter 
računovodstva in davkov (obeh v okviru posebnega dela), dve kandidatki sta bili oproščeni 
izpitov iz poslovnih financ in revizije v okviru splošnega dela; ena od njiju je bila v okviru 
posebnega dela oproščena še izpita iz poslovnih financ, druga pa delno izpita iz 
računovodstva in davkov. Tri kandidatke, ki že imajo strokovni naziv pooblaščena revizorka 
oziroma revizorka, so bile v celoti oproščene opravljanja izpitov v okviru splošnega dela, v 
okviru posebnega dela pa izpita iz poslovnih financ in delno izpita iz računovodstva in 
davkov. Prav tako sta bila teh izpitov oproščena tudi kandidata, ki sta že opravila izpite v 
okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja oziroma 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Dva kandidata, ki že imata naziv revizor, pa 
morata v nasprotju s kandidati, ki so splošnega dela oproščeni v celoti, opravljati še izpit iz 
kvantitativnih metod. Tri kandidatke, ki že imajo naziv preizkušena računovodkinja, so bile 
oproščene izpitov iz računovodstva, revizije, poslovnih financ in kvantitativnih metod (splošni 
del) in iz poslovnih financ (posebni del) ter delno izpita iz računovodstva in davkov (posebni 
del). Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima izpitnima 
rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 11, iz revizije 23 in iz poslovnih financ 15 
kandidatov. Izpite iz preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor mora kandidat po 
uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo. V letu 2001 je zagovore zaključnih del 
uspešno opravilo 5 kandidatov (od teh sta bila 2 v izobraževanje vpisana v letu 1998, 2 v letu 
1999 in 1 kandidatka v letu 2000). 

b. Register preizkušenih notranjih revizorjev 

Na dan 31. decembra 2001 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 22 
preizkušenih notranjih revizorjev; od teh jih je bilo vpisanih v register 18. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih revizorjev 

Preizkušeni notranji revizorji se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih 
notranjih revizorjev dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. V letu 2001 je sekcija za 
notranjo revizijo organizirala tale posvetovanja s področja notranje revizije: 

- Financiranje državne uprave - proračun Republike Slovenije, 

- Učinkovito notranje revidiranje - v korak s sodobnimi gibanji in 
» 

- Posvetovanje o razumevanju in uporabi novih standardov o strokovnem ravnanju pri 
notranjem revidiranju. 

č. 4. letna konferenca preizkušenih notranjih revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za notranjo revizijo je Inštitut 8. in 9. novembra 2001 
organiziral 4. letno konferenco notranjih revizorjev. Namenjena je bila preizkušenim 
notranjim revizorjem, udeležencem izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preiz- 
kušeni notranji revizor ter seveda vsem tistim, ki že delajo v notranjerevizijskih službah. Na 
konferenci je bilo 80 udeležencev. 

Na njej obravnavane teme so bile: notranje revidiranje in presoja poslovne odličnosti v 
organizaciji, strokovna pravila pri delovanju notranjerevizijske službe v javnem sektorju, 
revidiranje plačilnega prometa, revidiranje obvladovanja tveganja ugleda, revidiranje 
poslovodenja, sistem kakovosti, samoocenjevanje notranjih kontrol in naloge notranje 
revizijske službe v zavarovalnici. 

Na konferenci so bila podeljena tudi potrdila o pridobitvi strokovnega naziva 
preizkušeni notranji revizor. 

d. Problemska področja notranje revizije 

V letu 2001 smo na področju notranjega revidiranja prenovili standarde; prinašajo vrsto 
novosti, predvsem pa stroko približujejo poslovnim izzivom 21. stoletja. Prenovljena 
opredelitev notranjega revidiranja poudarja neodvisnost in nepristranskost pri svetovanju ter 
zagotavljanje dodajanja vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Notranje 
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revidiranje usmerja k načrtnemu in strokovnemu vrednotenju ter učinkovitejšemu 
uravnavanju tveganj, kontrol in upravljalnega procesa. S tem so notranji revizorji postavljeni 
pred izziv udejanjenja dodane vrednosti v organizacijah, v katerih aktivno delujejo. 

V lanskem letu se je okolje kontroliranja nenehno spreminjalo, saj so zakonske 
določbe o nujnosti oblikovanja notranjerevizijskih služb pri neposrednih in posrednih 
uporabnikih proračunskih sredstev, pravnih osebah, ki so vključene v borzno poslovanje, ter 
zavarovalnicah dale tisto spodbudo, ki je notranjerevizijski stroki zagotovila ustrezno mesto 
tudi v teh okoljih. Načrtno so se začela oblikovati notranjerevizijska jedra. Notranje 
revidiranje se je začelo širiti od računovodskih poročil ter usklajenosti delovanja z zakoni in 
predpisi tudi na delovanje posameznih organizacij. 

Takšne spremembe pri notranjem revidiranju v praksi so vplivale tudi na delovanje 
Inštituta. Predvsem se vse bolj kaže potreba po posebnih strokovnih (specialističnih) znanjih. 
Začetno pridobljeno pooblastilo za delo (licenca) preizkušenega notranjega revizorja postaja 
le vstopnica za nadaljnje izobraževanje in povečevanje konkurenčnosti notranjih revizorjev v 
hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Če želimo uspešno in učinkovito uravnavati 
tveganja, kontrole in upravljalne procese v posameznih okoljih, se moramo od temeljnih 
opredelitev delovanja notranjerevizijskih služb in od temeljnih izhodišč, na podlagi katerih 
morajo delovati notranji revizorji, da bi lahko dajali utemeljena zagotovila, preusmeriti k 
nenehnemu pridobivanju dodatnega znanja in dodatnih orodij. Inštitut je te spremembe 
vgradil v svoje delovanje. Predvsem je sproti izpopolnjeval izobraževalni program glede na 
potrebe uporabnikov notranjerevizijskih storitev, skrbno izbiral teme posameznih seminarjev, 
namenjenih strokovnemu dopolnjevanju in pridobivanju znanj za metodična izhodišča 
posameznih dejavnosti, in se aktivneje odzival z navezovanjem stikov s posameznimi 
organizacijami. 

Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov 

a. Izobraževanje za preizkušenega revizorja informacijskih sistemov 

Leta 2001 je bilo v Sloveniji šestič mogoče opravljati mednarodni izpit za 
preizkušenega revizorja informacijskih sistemov (certified information systems auditor, 
CISA), ki ga organizira Združenje za revidiranje in urejanje informacijskih sistemov 
(Information Systems Audit and Control Association, ISACA). Ta organizacija izobražuje in 
tudi podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za opravljanje poklica revizor informacijskih 
sistemov. Izmed 15 kandidatov ga je uspešno opravilo 10 kandidatov. Inštitut pa je tako kot 
prejšnja leta organiziral tudi dva dodatna izpita, ki ju morajo opraviti kandidati, ki so uspešno 
opravili izpit CISA, da pridobijo strokovni naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov. 
Izpit iz mednarodnih standardov revidiranja so opravljali 4 kandidati, izpit iz pravne ureditve 
področja informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji pa je opravljalo 6 kandidatov. Vsi so 
bili pri tem uspešni. 

b. Register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov 

Na dan 31. decembra 2001 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva 33 
preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov; od teh jih je bilo v register vpisanih 20. 

c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih revizorjev informacijskih 
sistemov 

Preizkušeni revizorji informacijskih sistemov se morajo za podaljšanje vpisa v register 
preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. V 
letu 2001 je sekcija za revizijo informacijskih sistemov organizirala tale izobraževanja: 

- pripravljalni seminar za izpit CISA, 

- pregledni seminar za pripravo na izpit CISA, 

- delavnico Uvajanje kontrolnega modela COBIT v upravljanje informacijskih sistemov in 
predstavitev revidiranja preglednic, 

- delavnico Postavitev politike varovanja in zaščite v organizaciji ter nadzor nad njo ter 
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- delavnico Kontrola in revizija sistemov za upravljanje elektronskih listin. 

č. 9. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih 
sistemov 

25. in 26. septembra 2001 je Inštitut organiziral že 9. mednarodno konferenco o 
revidiranju in kontroli informacijskih sistemov. Njeno delo je spremljalo 77 udeležencev. Na 
njej obravnavane teme so bile: obvladovanje operativnih tveganj, ocenjevanje kakovosti 
podatkov, revidiranje delovanja kontrol za zagotavljanje verodostojnosti elektronskih 
izvirnikov, zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti uporabe informacijske tehnologije pri 
najemanju na podlagi javnih razpisov, študij revizije informacijskih sistemov v Sloveniji, 
predstavitev uspešnih rešitev (avtomatizacija vodovodnega sistema, uvajanje SAP v Tobačni 
Ljubljana, d. o. o., obvladovanje poslovne dokumentacije: pogodbe in računi), revidiranje in 
preiskovanje prevar, kaj razumemo z informacijskim sistemom, primerjava modelov: načela 
zaupanja v sisteme in kriteriji zanesljivosti IFAC in COBIT, kaj lahko ponudi revizija 
uporabniških rešitev in česa ne more jamčiti, penetracijsko preizkušanje informacijskih 
sistemov, avtomatski računalniški dnevniki - pomemben vir pridobivanja revizijskih sledi, 
elektronska podpora reviziji informacijskih sistemov, vloga revizorja informacijskih sistemov 
pri obvladovanju tveganj v poslovanju. 

Na konferenci so bila podeljena potrdila o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni 
revizor informacijskih sistemov. 

Sekcija za poslovne finance 

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik 

Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta 
ureja tudi pridobitev strokovnega naziva preizkušeni poslovni finančnik. 

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik obsega 153 ur, od teh: 

splošni del 

revizija 8 ur 
računovodstvo 18 ur 
poslovne finance 15 ur 
gospodarsko in davčno pravo 20 ur 
kvantitativne metode 10 ur 
poslovno komuniciranje 5ur 

skupaj 76 ur 

posebni del 

poslovne finance 52 ur 
računovodstvo in davki 25 ur 

skupaj 77 ur 

Jeseni je bil na podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje. Ker so 
se vpisali samo trije kandidati, tudi v letu 2001 tega izobraževanja nismo izvedli. ' 

b. Dopolnilno izobraževanje s področja poslovnih financ 

Inštitut je na področju poslovnih financ organiziral posvetovanje o najemu (lizingu). 
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c. Delovanje sekcije v letu 2001 in problemska področja, s katerimi 
se je sekcija ukvarjala 

Odbor sekcije za poslovne finance je imel v letu 2001 šest rednih sej, delovali pa sta 
tudi dve delovni telesi tega odbora, in sicer 

- komisija za pripravo kodeksa poslovnofinančnih načel in 
- delovna skupina za pripravo ankete o razvitosti finančne funkcije v slovenskih podjetjih. 

V okviru svojega programa dela je odbor oblikoval strokovni panel sekcije, ki ga poleg 
preizkušenih finančnikov, vpisanih v register Inštituta, sestavljajo še vidni in vplivni slovenski 
finančniki. Predstavlja posebno delovno skupino, ki naj bi obravnavala in s svojimi 
strokovnimi predlogi reševala odprta vprašanja na področju financ ter svoje rešitve 
predstavljala širši javnosti. Imena članov strokovnega panela so objavljena na spletnih 
straneh Inštituta. 

V letu 2001 sta bili organizirani dve okrogli mizi strokovnega panela. 

- Prva okrogla miza je obravnavala temo indeksacija v povezavi z revalorizacijo; 
organizirana je bila v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije. Razpravo je vodil 
dr. Dušan Mramor, v uvodnem delu pa so sodelovali mag. Jožko Čuk, dr. Marjan Odar, 
dr. Ivan Ribnikar, mag. Veljko Bole in mag. Mitja Gaspari. 

- Druga okrogla miza je bila v prostorih Inštituta in je obravnavala temoprevrednotovanje v 
prenovljenih slovenskih računovodskih standardih. Razpravo je vodil mag. Živko Bergant, 
v uvodnem delu pa sta predstavila svoj prispevek mag. Andrej Cetinski in dr. Marjan 
Odar. 

Posebna delovna skupina odbora pa je vsebinsko opredelila 58 vprašanj za anketo o 
razvitosti finančne funkcije v slovenskih podjetjih. Inštitut je za izvedbo ankete izbral 
Ekonomsko fakulteto Ljubljana, ki je že prilagodila vprašanja za izpolnjevanje in tehnično 
obdelavo. Na podlagi izsledkov ankete bo odbor zasnoval svoje aktivnosti tudi v letu 2002 in 
naslednjih letih. 

a. Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 

Pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, strojev in 
opreme ter nepremičnin je do uveljavitve ZRev-1 urejal pravilnik o pridobitvi potrdil o 
strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Po novem pa je podlaga za 
izobraževanje ter podeljevanje teh strokovnih nazivov ZRev-1, ki namesto pojma 
pooblaščeni ocenjevalec uvaja pojem pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, strojev in 
opreme ter nepremičnin. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij obsega po novem 169 ur, od teh: 

Sekcija ocenjevalcev vrednosti 

splošni del 

revizija 
računovodstvo 
poslovne finance 
gospodarsko in davčno pravo 
kvantitativne metode 
poslovno komuniciranje  

8 ur 
18 ur 
15 ur 
20 ur 
10 ur 

5 ur 

skupaj 76 ur 
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posebni del 

ocenjevanje vrednosti podjetij 52 ur 
računovodstvo in davki 26 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 93 ur 

Za kandidate, ki so se v izobraževanje vpisali v letu 2000, se je izobraževanje v letu 
2001 nadaljevalo. Izpit iz gospodarskega in davčnega prava v okviru splošnega dela 
izobraževanja, ki je bil takoj po koncu predavanj, je uspešno opravilo 5 kandidatov, izpit iz 
kvantitativnih metod pa 6 kandidatov. Prav tako so bila izvedena predavanja in izpiti v okviru 
posebnega dela izobraževanja. Izpit iz računovodstva in davkov je uspešno opravilo 5 
kandidatov, iz poslovnih financ 4 kandidati in iz ocenjevanja vrednosti podjetij 5 kandidatov. 
Poleg tega sta bila tudi dva redna izpitna roka, in sicer za splošni del aprila in oktobra ter za 
posebni del maja in novembra. 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje za četrto generacijo pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti podjetij; vpisalo se je 11 kandidatov. Kandidati so izpite opravljali 
takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima izpitnima rokoma; izpite iz računovodstva 
so uspešno opravili 4 kandidati, iz revizije 10 kandidatov in iz poslovnih financ 3 kandidati. 
Izpite iz preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 2002. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti nepremičnin obsega 162 ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti nepremičnin 132 ur 
računovodstvo in davki 15 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 162 ur 

Jeseni je bil objavljen razpis za vpis v izobraževanje; vpisalo se je 9 kandidatov. En 
kandidat je bil oproščen opravljanja izpita iz poslovnih financ. Takoj po koncu predavanj so 
izpit iz poslovnih financ uspešno opravili 3 kandidati, izpit iz računovodstva in davkov pa 7 
kandidatov. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti strojev in opreme obsega 167 ur, od teh: 

ocenjevanje vrednosti strojev in opreme 132 ur 
računovodstvo in davki 20 ur 
poslovne finance 15 ur 

skupaj 167 ur 

Jeseni se v izobraževanje ni vpisal noben kandidat, zato ga nismo izvedli. 

b. Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 

Na dan 31. decembra 2001 je imelo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij 47 ocenjevalcev, dovoljenje za opravljanje nalog ocenjevalca 
vrednosti nepremičnin pa 12. V register je bilo vpisanih tudi 20 ocenjevalcev vrednosti 
strojev in opreme z dovoljenjem za opravljanje nalog. 

Na podlagi uspešno končanega izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti dobi oseba pravico, da zaprosi za 
izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. V letu 2001 je 
bilo na podlagi uveljavitve ZRev-1 vsem 72 preizkušenim ocenjevalcem vrednosti, ki so bili 
na dan 3. marca 2001 vpisani v register, izdano dovoljenje za opravljanje nalog 
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pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. Po tem datumu pa je to dovoljenje na novo pridobilo 
še 7 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. 

c. Dopolnilno izobraževanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti se morajo za podaljšanje vpisa v register 
pooblaščenih ocenjevalcev dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za 
dodatno izobraževanje prireja Inštitut. V letu 2001 smo organizirali 

- seminar o ocenjevanju vrednosti premičnin in 
- seminar o ocenjevanju vrednosti nepremičnin. 

č. 4. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti 

Inštitut je 11. in 12. oktobra 2001 organiziral 4. letno konferenco ocenjevalcev 
vrednosti. Njeno delo je spremljalo 62 udeležencev. 

Na njej obravnavane teme so bile: novosti s področja ocenjevanja vrednosti, razlika 
med ekonomskim in finančnim gledanjem pri ocenjevanju vrednosti, ekonomska dodana 
vrednost (EVA) in ocenjevanje vrednosti, uporabnost mednarodnih standardov vrednotenja 
(IVSC 2000) za slovenske razmere (po posameznih področjih ocenjevanja), predstavitev 
internetnega foruma. Na konferenci je bilo predstavljeno delovanje sekcije ocenjevalcev 
vrednosti, podeljena pa so bila tudi potrdila o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti. 

d. Problemska področja ocenjevanja vrednosti 

Uveljavitev ZRev-1, ki je dal področju ocenjevanja vrednosti novo podlago za 
delovanje in javna pooblastila, je bistveno vplivala na delovanje sekcije ocenjevalcev 
vrednosti v letu 2001. 

Osnovna dejavnost je bila usmerjena v uskladitev delovanja ocenjevalcev z zakonskimi 
določbami na področju standardov in pridobitev javnih pooblastil (vpis v register 
pooblaščenih ocenjevalcev). Novih notranjih organizacijskih aktov sekcija v letu 2001 še ni 
sprejela; predvidoma jih bo sprejela v letu 2002. 

Na 4. letni konferenci ocenjevalcev vrednosti so ocenjevalci vrednosti podprli predlog 
za uveljavitev mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (International Valuation 
Standards, IVS) v Sloveniji. Predlog je skladen z vizijo razvoja ocenjevalske stroke v 
Sloveniji, opredeliti pa se bo treba do dograditve (revidiranje poročil) oziroma ohranitve 
slovenskih poslovnofinančnih standardov. V zvezi s pripravo na sprejetje mednarodnih 
standardov ocenjevanja vrednosti so se začele tudi aktivnosti na področju strokovnega 
izrazja. V ta namen je sekcija ocenjevalcev vrednosti ustanovila posebno delovno skupino, ki 
pregleduje in dopolnjuje temeljni pojmovnik ocenjevanja vrednosti sredstev in podjetij, ki ga 
je pripravil dr. Ivan Turk. 

Inštitut0 je novembra 2001 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisal pogodbo o 
izdelavi pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Delovna 
skupina v sestavi dr. Marjan Odar (odgovorni nosilec naloge), dr. Meta Duhovnik, mag. Petra 
Nagode, dr. Igor Pšunder, Rajko Srednik in mag. Milan Torkar je Ministrstvu za okolje in 
prostor do konca meseca decembra 2001 predložila pisni izdelek, ki dokazuje opravljeno 
prvo stopnjo projektne naloge (Analiza vrednosti lokacije in vpliv na to vrednost), do konca 
meseca februarja 2002 pa pisni izdelek, ki dokazuje opravljeno drugo stopnjo projektne 
naloge (Pregled in analiza nekaterih tujih pristopov k vrednotenju). Na podlagi pogodbe je 
skupina dolžna pripraviti pravilnik (tretja stopnja projektne naloge) do konca meseca aprila 
2002. Javna pooblastila, ki jih daje ZRev-1 ocenjevalcem vrednosti, ter s tem povezani 
predvideni postopki nadzora nad opravljanjem storitev ocenjevanja vrednosti in predvideno 
povečanje obsega storitev ocenjevanja (zlasti vrednotenja nepremičnin, strojev in opreme) 
na podlagi novih slovenskih računovodskih standardov prinašajo Inštitutu novo odgovornost 
in nove naloge. Na tej podlagi bodo potrebne ustrezne kadrovske okrepitve, s čimer bosta 
zagotovljeni učinkovito izvajanje zakonskih določb in nadaljnje uveljavljanje stroke 
ocenjevalcev. 

8 Inštitut je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejši ponudnik. 
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4. Druge naloge Inštituta 

V 3. točki tega poročila je opisana izpolnitev programa dela za leto 2001 po sekcijah. 
Delo Inštituta v preteklem letu pa je segalo tudi na druga področja. Poročamo le o nekaterih 
najpomembnejših. 

Izdajateljska dejavnost 

Po sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo računovodij, finančnikov 
in revizorjev Slovenije, ki je ustanoviteljica Inštituta, izdaja Inštitut strokovne publikacije s 
področja revizije; založnica je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

Leta 2001 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 

- 12 številk revije Revizor; 

- VIII. zvezek gradiva za metodiko revidiranja z naslovom Revidiranje davka na dodano 
vrednost avtorice Saše Jerman; 

- ponatis zbirke standardov notranjega revidiranja; 

- ponatis zbirke slovenskih poslovnofinančnih standardov; 

- popravljeno 1. izdajo knjige Finančno računovodstvo avtorjev dr. Ivana Turka, dr. Slavke 
Kavčič, dr. Majde Kokotec-Novak, dr. Stanka Koželja, dr. Daneta Melavca in dr. Marjana 
Odarja; 

- knjigo Stroškovno računovodstvo avtorjev dr. Ivana Turka, dr. Slavke Kavčič in dr. Majde 
Kokotec-Novak; 

- 4. izdajo knjige Poslovodno računovodstvo avtorjev dr. Ivana Turka, dr. Slavke Kavčič in 
dr. Majde Kokotec Novak ter 

- prevod mednarodnih računovodskih standardov. 

Izdajateljsko dejavnost nadaljujemo tudi v letu 2002. 

Dodatno izobraževanje 

Poleg posvetovanj, ki so jih po svojem programu dela pripravile posamezne sekcije, je 
Inštitut pripravil tudi seminarje, ki so se prav tako šteli kot dodatno izobraževanje za 
podaljšanje dovoljenj za opravljanje nalog revizorja oziroma pooblaščenega revizorja 
oziroma za podaljšanje vpisa v registre preostalim osebam, ki so pridobile strokovne nazive, 
ki jih podeljuje Inštitut, in sicer 

- posvetovanje o letnem poročilu gospodarske družbe, 
- seminar o zakonu o varnosti in zdravju pri delu, 
- posvetovanje o spremembah zakona o gospodarskih družbah in 
- posvetovanje o spremenjenih slovenskih računovodskih standardih. 

Nekatere od teh posvetovanj smo morali zaradi velikega zanimanja večkrat ponoviti. 

5. Prostorska In kadrovska problematika 

Prostorska problematika 

Inštitut opravlja svojo dejavnost v sodobnih in funkcionalnih prostorih z vso opremo, 
potrebno za nemoteno delo, ki jih ima v najemu od Zveze računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije. 
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Kadrovska problematika 

V letu 2001 Inštitut ni zaposlil nobenega novega sodelavca, veliko strokovnega, 
predvsem izobraževalnega dela pa je opravil z zunanjimi sodelavci; predvidevamo, da bo 
tako tudi v prihodnje. 

6. Revidirani računovodski izkazi 

Slovenski inštitut za revizijo 

BILANCA STANJA 
na dan 31. decembra 2001 

(v 1000 SIT) 
Leto 2001 Leto 2000 

SREDSTVA 130.455 122.446 
A. Stalna sredstva 582 823 

I. Neopredmetena dolqoročna sredstva 408 572 
II. Opredmetena osnovna sredstva 174 251 
3. Oprema 174 251 

B. Gibljiva sredstva 129.873 121.623 
II. Kratkoročne finančne naložbe 91.824 86.380 
2. Kratkoročno dana posojila 40.795 86.380 
3. Kratkoročni depoziti 51.029 0 
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 36.059 17.075 

1. Kratkoročne terjatve do kupcev 34.407 15.306 
3. Druge kratkoročne terjatve 1.652 1.769 

IV. Denarna sredstva 1.876 18.023 
3. Denarna sredstva na računih 1.876 18.023 

VI. Aktivne časovne razmejitve 114 145 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 130.455 122.446 
A. Obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju . - 
B. Ustanovitveni vložek 2.041 2.003 

I. Začetni ustanovitveni vložek 2.000 2.000 
IV. Revalorizacija ustanovitvenega vložka 41 3 
C. Ugotovljeni poslovni izid za prenos v naslednje leto 2.873 1.159 

1. Presežek prihodkov nad odhodki 2.873 1.159 
č. Dolgoročne rezervacije - - 
D. Dolgoročne obveznosti iz financiranja - - 
E. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja - - 
F. Kratkoročne obveznosti iz financiranja - - 
G. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 125.272 112.692 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 15.408 6.805 
2. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 2.527 1.625 
3. Druge kratkoročne obveznosti 107.337 104.262 

H. Pasivne časovne razmejitve 269 6.592 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2001 
   (v 1000 SIT) 

leto 2001 leto 2000 
A. Prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb . . 
B. Drugi prihodki od poslovanja 170.474 153.760 

Prihodki od izobraževanja - za skupni del vseh 
programov 

35.965 31.920 

Izobraževanje za naziv revizor in pooblaščeni 
revizor 

10.853 11.370 

Izobraževanje za naziv rač. in preizkušeni 
računovodja 

14.874 6.998 

Izobraževanje za naziv preizkušeni revizor inf. 
sistemov 

594 1.920 

Izobraževanje za naziv preiz. ocenjev. vrednosti 1.239 2.313 
Izobraževanje za naziv preizkušenih davčnikov 717 1.984 
Izobraževanje za naziv preizkušenih notranjih 
revizorjev 

2.682 9.776 

Dodatno izobraževanje - seminarji 42.558 23.177 
Konference 31.564 35.128 
Vpis in vodenje registra revizijskih družb 15.074 13.844 
Vpis in vodenje registra poobl. revizorjev in 
revizorjev 

3.270 3.144 

Vpis in vodenje reqistra preizkušenih računovodij 684 600 
Vpis in vodenje registra preizkušenih ocenjevalcev 948 876 
Vpis in vodenje registra preiz. revizorjev inform. 
sistemov 

252 216 

Vpis v register davčnih svetovalcev 180 120 
Vpis v register notranjih revizorjev 204 106 
Prihodki od prodaje literature 8.335 9.144 
Drugi prihodki 481 1.124 

C. Prihodki od financiranja 5.625 4.545 
Č. Izredni prihodki 361 3.009 
D. Celotni prihodki (A + B + C + Č) 176.460 161.314 
E. Stroški blaga, materiala in storitev 55.917 50.648 

2. Stroški materiala 2.049 1.833 
3. Stroški storitev 53.868 48.815 

F. Stroški dela 116.211 106.079 
1. Plače in nadomestila plač (4700 + 4710) 41.559 35.576 
2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev (475) 11.646 9.551 
3. Drugi stroški dela (472 + 473 + 476) 63.007 60.952 

Drugi stroški dela brez avtorskih honorarjev in 
pogodb o delu 

2.251 1.523 

Avtorski honorarji in pogodbe o delu 60.756 59.429 
G. Amortizacija 308 384 
1. Drugi stroški (42 + 48) 8.570 2.666 
J. Odhodki za financiranje 72 0 
K. Izredni odhodki 260 2 
L. Presežek prihodkov (A + B + C+ Č) - (E + F + G + 

H +1 + J) 
0 1.535 
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(v 1000 SIT) 
leto 2001 leto 2000 

M. Davek od dobička od pridobitne dejavnosti 0 376 
N. Čisti presežek prihodkov (K - L) 0 1.159 
O. Presežek odhodkov (E+F + G + H + I + J)-(A + 

B + C + Č) 
4.878 0 

P. Presežek prihodkov, prenesen iz prejšnjega leta 7.751 0 
S. Ugotovljen poslovni izid (N - O + P - R) 2.873 1.159 

Poslovno leto 2001 je Inštitut zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v velikosti 4.878 tisoč 
tolarjev, ki je predvsem posledica plačila objave sprejetih slovenskih računovodskih 
standardov v uradnem listu v znesku 5.078 tisoč tolarjev (brez DDV). 

Svetu Slovenskega inštituta za revizijo 

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO 
Dunajska 106 
LJUBLJANA 

MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 

Revidirali smo bilanco stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov Slovenskega inštituta za 
revizijo za poslovno leto 2001, ki se je končalo z dnem 31. decembra 2001. Za ta 
računovodska izkaza je odgovoren direktor Slovenskega inštituta za revizijo, naša 
odgovornost pa je, da izrazimo mnenje o njiju. 

Računovodska izkaza, prikazana na straneh 3 in 4 tega poročila, smo revidirali v 
skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih 
smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da 
sta računovodska izkaza sestavljena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 
zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) ter da ne vsebujeta pomembnejših 
napačnih prikazov. Preverili smo ureditev in delovanje notranjih kontrol ter računovodska 
pravila Slovenskega inštituta za revizijo. Odgovorna oseba Inštituta nam je zagotovila vse 
podatke, za katere smo zaprosili, in nam jasno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja. Na 
podlagi vzorčne izbire smo preiskali obstoj in ustreznost evidenc, ki dokazujejo zneske v 
računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše 
mnenje. 

Po našem mnenju sta računovodska izkaza, navedena v prvem odstavku, sestavljena 
v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o računovodstvu ter prikazujeta 
resnično in pošteno sliko finančnega stanja Slovenskega inštituta za revizijo na dan 31. 
decembra 2001 ter izidov njegovega poslovanja v letu, ki seje končalo s tem datumom. 

Ljubljana, 4. marec 2002 Mag. Marko Lozej, 
pooblaščeni revizor 
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7. Sklepna ugotovitev 

Če ocenjujemo celotno delovanje Inštituta v letu 2001, lahko sklenemo, da je izpolnil 
večino nalog, zaradi katerih je bil ustanovljen in ki so bile predvidene v programu dela za leto 
2001, pa tudi nekatere, ki v njem niso bile predvidene. 

Velika večina dela Inštituta v letu 2001 je bila povezana s sprejetjem ZRev-1 in 
ogromnim strokovnim delom pri pripravi novih slovenskih računovodskih standardov. Novi, 
lahko rečemo kar modemi slovenski računovodski standardi, namreč temeljijo na nekaterih 
bistveno drugačnih zasnovah, kot smo jih poznali v preteklosti. Seveda vse te vse novosti 
niso zrasle na domačem zelniku. V veliki meri se slovenski računovodski standardi opirajo 
na mednarodne računovodske standarde. Treba se je sprijazniti, da je iz steklenice izpuščen 
duh okužen s serumom merjenja postavk v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti. 
Zakaj je bil tako dolgo zaprt v steklenici ter zakaj ga nismo poznali in uporabljali? Odgovorov 
je kar nekaj, od tistih, ki so zgodovinsko določeni, prek tistih, ki so povezani s teoretičnimi 
problemi merjenja in vrednotenja, do tistih, ki so povezani s pomenom in smislom 
računovodenja. In prav slednje je bilo odločilno za premik od računovodenja, temelječega na 
podlagi za merjenje postavk po izvirni vrednosti (historical costs concept), k večjemu 
upoštevanju podlage za merjenje postavk v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti (fair 
value). V nekaterih strokovnih krogih v tujini se je zelo resno začelo postavljati vprašanje o 
namenu, izrazni moči in kakovosti podatkov in informacij v računovodskih izkazih, 
sestavljenih na podlagi zgolj izvirnih vrednosti. Že po nekoliko temeljitejšem razmisleku se 
jim lahko pridružimo. Odgovor se glasi: Računovodski izkazi naj bi čim bolj resnično in 
pošteno izkazovali sredstva in dolgove ter poslovni izid; to pa naj bi v večji meri zagotovila 
tudi dovoljena uporaba podlage za merjenje postavk po pošteni vrednosti. Drugo: Ne glede 
na vse dolžno spoštovanje žlahtnosti uporabe predpostavke previdnosti in načela 
konservatizma v računovodenju moramo ugotoviti, da je ta predpostavka v nasprotju z 
zahtevo po izkazovanju sredstev, dolgov in poslovnega izida po pošteni vrednosti. 
Natančneje - pogosto je bila izrabljena za oblikovanje skritih ali tihih rezerv. Pa še niti 
teoretično niti praktično niso bila postavljena merila, kako meriti manjšo vrednost sredstev. 
Mednarodni računovodski standardi in novi slovenski računovodski standardi jih 
opredeljujejo s pravilom oslabitve sredstev. Upravičeno se lahko s pripravo novih slovenskih 
računovodskih standardov pohvalimo, in to tudi pred drugimi evropskimi državami, saj 
upoštevajo vse najnovejše dosežke teorije računovodenja: Opravili smo ogromno strokovno 
delo. 

Prav tako na Inštitutu ocenjujemo, da smo zadosti strokovno usposobljeni in ustrezno 
organizirani, da bomo tudi v prihodnosti izpolnjevali zadane naloge na visoki strokovni ravni 
in s tem tudi upravičili zaupanje, ki je bilo s sprejetjem ZRev-1 tudi posredno potrjeno. Kljub 
temu pa pričakujemo, kot smo zapisali že v poročilih za prejšnja leta, boljše sodelovanje z 
državnimi organi. To sodelovanje bi sicer načeloma lahko ocenili kot dobro, vendar pa bi si v 
nekaterih zadevah želeli več stikov; predvsem si želimo, da bi pripravljavci zakonov in 
podzakonskih aktov Inštitut v tistih zadevah, ki se nanašajo na njegovo delovanje oziroma 
njegove zadolžitve, povabili k sodelovanju na stopnji priprave. Prepričani smo, da Inštitut 
razpolaga z zadostno količino strokovnega znanja, da lahko svoje naloge kakovostno 
opravlja. 

Ljubljana, 4. aprila 2002 

Predsednik Sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo 

Vinko Perčič 

poročevalec, št. 41 78 22. april 2002 



  

NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 ■ Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 


	ZAČETNE STRANI
	PREDLOG ZAKONA
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-C)- hitri postopek - EPA 383 - III

	POROČILO
	Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2001 - EPA 510 - III


